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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 5209-29.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves Medeiros Júnior, Mario 

Nishikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

OAB:11324/MT

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê andamento efetivo ao feito, sob pena de ser 

determinado o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, 

inc. III, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126443 Nr: 3272-76.2015.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia de Souza Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o feito e com fulcro no art. 701, § 

2º, do CPC/15, CONSTITUO de pleno direito o crédito da parte autora em 

título executivo judicial. Via de consequência, DECLARO EXTINTA A 

DEMANDA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das despesas judiciais, bem como honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido (art. 85, § 2º, do CPC/15).Com o trânsito em julgado e 

tratando-se de execução por quantia certa, INTIME-SE a parte devedora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia 

devida, devendo ser consignado no ato intimatório que, em não efetuando 

o pagamento em tal prazo, o montante será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 

de 10% (dez por cento), se parte credora assim o requerer.3) Se 

decorrido tal prazo sem que se tenha efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE, 

imediatamente e independentemente de novo despacho, MANDADO DE 

PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 

523 do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119069 Nr: 6775-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Claudemir 

Botega, Adelir Maria Alberton Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido retro, nesta senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar 

o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 9391 Nr: 2548-97.2000.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanda Caceres Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido retro, nesta senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar 

o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 21726 Nr: 142-98.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFdA, BMZFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Ochiuto Lima Ortega - 

OAB:21766/0, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a demanda permaneceu no arquivo 

provisório por um longo período, decorrendo mais de 05 (cinco) anos 

desde o arquivamento dos autos.

Assim, com fundamento no § 5º do artigo 921 do CPC/15, INTIME-SE a 

parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca de eventual prescrição intercorrente.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111630 Nr: 124-91.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Bello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vislumbro a possibilidade de ter ocorrido à prescrição da dívida, haja vista 

que nos termos do art. 240, § 2º, do CPC/15, não haverá a interrupção do 

prazo da prescrição se o autor não tomar as providências cabíveis para a 

citação da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

Destarte, a fim de não proferir decisão surpresa, com fulcro no art. 10 do 

CPC/15, determino que INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seus 

patronos constituídos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

CONSIGNE-SE que a inércia acarretará na presunção de concordância 

com o aludido.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 130576 Nr: 5452-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista que não 

houve a citação da parte requerida.Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais e normas da CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 123175 Nr: 1333-61.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K S E Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Almeida 

Coutinho - OAB:OAB-MT 5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10030, 

Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:11235/MT

 Vistos.

Ante a manifestação de fl. 109 e ofício de fl. 112, INTIME-SE a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que 

ainda pretende produzir, argumentando sobre sua pertinência sob pena de 

indeferimento, bem como para que se pronuncie quanto ao ofício ora 

juntado.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57993 Nr: 2575-02.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Fernandes Lopes, Haide Franca, Alex 

Sandro França Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial/ cumprimento de sentença 

ajuizado pela parte exequente, qualificada nos autos, em face do (a) 

executado (a), igualmente qualificado (a).

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

tempo em trâmite perante o judiciário, sem encontrar qualquer sucesso 

para a satisfação do crédito exequendo.

Neste sentido o STJ recentemente em julgamento do Resp 1.340.553 de 

que o marco inicial relacionado à prescrição intercorrente não se limita tão 

somente ao arquivamento provisório em que o processo fisicamente fica 

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

quanto às diligências tomadas pela parte exequente.

Friso que apesar do acórdão do STJ ser direcionado às execuções 

fiscais, entendo que o entendimento externado pode servir para as demais 

demandas executivas, haja vista que este tipo de procedimento não pode 

ficar “ad aeternum” no judiciário, provocando um abarrotamento de ações 

que por décadas não foram frutíferas e não se vislumbra qualquer 

possibilidade da situação fática apresentada.

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

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

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

por uma pesquisa sem frutos ou que tenha encontrados valores irrisórios 

que são incapazes de satisfazer a dívida total.

Destarte, diante do novo entendimento externado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, cabe às instâncias inferiores em observância à guarida fornecida 

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

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

nos requisitos estabelecidos pelo acórdão.

Assim, pela analogia, denota-se que a presente execução é uma daquelas 

que o julgado atinge, já que desde muito tempo não há qualquer medida 

efetiva para seu devido prosseguimento, insurgindo a possibilidade de se 

extinguir a ação ante a prescrição intercorrente.

Ocorre que, nos moldes do art. 921, § 5º, do CPC/15, é imperativa a 

intimação do exequente para se pronunciar acerca da eventual aplicação 

do instituto da prescrição intercorrente.

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

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

o que entender de direito.

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

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

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

do ente.

Cumpra-se o necessário.

Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51951 Nr: 4138-65.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Veículos Ltda, Alcides Fernandes 

Lopes, Alex Sandro França Lopes, Haide Franca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial/ cumprimento de sentença 

ajuizado pela parte exequente, qualificada nos autos, em face do (a) 

executado (a), igualmente qualificado (a).

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

tempo em trâmite perante o judiciário, sem encontrar qualquer sucesso 

para a satisfação do crédito exequendo.

Neste sentido o STJ recentemente em julgamento do Resp 1.340.553 de 

que o marco inicial relacionado à prescrição intercorrente não se limita tão 

somente ao arquivamento provisório em que o processo fisicamente fica 

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

quanto às diligências tomadas pela parte exequente.

Friso que apesar do acórdão do STJ ser direcionado às execuções 

fiscais, entendo que o entendimento externado pode servir para as demais 

demandas executivas, haja vista que este tipo de procedimento não pode 

ficar “ad aeternum” no judiciário, provocando um abarrotamento de ações 

que por décadas não foram frutíferas e não se vislumbra qualquer 

possibilidade da situação fática apresentada.

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

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

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

por uma pesquisa sem frutos ou que tenha encontrados valores irrisórios 

que são incapazes de satisfazer a dívida total.

Destarte, diante do novo entendimento externado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, cabe às instâncias inferiores em observância à guarida fornecida 

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

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

nos requisitos estabelecidos pelo acórdão.

Assim, pela analogia, denota-se que a presente execução é uma daquelas 

que o julgado atinge, já que desde muito tempo não há qualquer medida 

efetiva para seu devido prosseguimento, insurgindo a possibilidade de se 
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extinguir a ação ante a prescrição intercorrente.

Ocorre que, nos moldes do art. 921, § 5º, do CPC/15, é imperativa a 

intimação do exequente para se pronunciar acerca da eventual aplicação 

do instituto da prescrição intercorrente.

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

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

o que entender de direito.

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

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

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

do ente.

Cumpra-se o necessário.

Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8627 Nr: 2176-51.2000.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalício Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Honorato Neto - OAB:3848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 154,14 (cento e cinquenta e quatro reais 

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

de folha 85/86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18735 Nr: 5148-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Simões Pinto de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nabor Martins Placido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio José General - 

OAB:3.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 505,58 (quinhentos e cinco reais com 

cinqueta e oito reais), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 92/93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107520 Nr: 2898-31.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMeCL-M, SM, JCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, diante do novo entendimento externado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, cabe às instâncias inferiores em observância à guarida 

fornecida pelo Egrégio Tribunal aplicar o recente norte para o tema, 

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

se encaixam nos requisitos estabelecidos pelo acórdão.Assim, pela 

analogia, denota-se que a presente execução é uma daquelas que o 

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

para seu devido prosseguimento, insurgindo a possibilidade de se 

extinguir a ação ante a prescrição intercorrente.Ocorre que, nos moldes 

do art. 921, § 5º, do CPC/15, é imperativa a intimação do exequente para 

se pronunciar acerca da eventual aplicação do instituto da prescrição 

intercorrente.Assim, postergo a análise dos pedidos realizados e 

determino que, INTIME-SE o(a) exequente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.CONSIGNE-SE que o presente 

despacho também observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15 e que se 

silente será presumida a concordância tácita do ente.Cumpra-se o 

necessário.Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95496 Nr: 3842-04.2011.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Grendene LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inês Pereira Carreto - 

OAB:86.494 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, diante do novo entendimento externado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, cabe às instâncias inferiores em observância à guarida 

fornecida pelo Egrégio Tribunal aplicar o recente norte para o tema, 

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

se encaixam nos requisitos estabelecidos pelo acórdão.Assim, pela 

analogia, denota-se que a presente execução é uma daquelas que o 

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

para seu devido prosseguimento, insurgindo a possibilidade de se 

extinguir a ação ante a prescrição intercorrente.Ocorre que, nos moldes 

do art. 921, § 5º, do CPC/15, é imperativa a intimação do exequente para 

se pronunciar acerca da eventual aplicação do instituto da prescrição 

intercorrente.Assim, postergo a análise dos pedidos realizados e 

determino que, INTIME-SE o(a) exequente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.CONSIGNE-SE que o presente 

despacho também observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15 e que se 

silente será presumida a concordância tácita do ente.Cumpra-se o 

necessário.Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113036 Nr: 1609-29.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Fernandes Sousa

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Francisca Fernandes 

Sousa contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Juntaram-se os comprovantes de depósitos (fls. 141/142).

Vieram-me os autos conclusos.
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É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para a liberação dos valores 

depositados em Juízo em favor da parte exequente, na forma pleiteada às 

fls. 132/133.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132708 Nr: 6644-33.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romera Moveis Ltda, Allied Advanced 

Technologies S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20.300 PR

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para CONDENAR solidariamente as requeridas a pagarem à 

autora a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da publicação da sentença, consoante 

entendimento do STJ (Resp 903258 e Enunciado Sumular n.º 362), e para 

CONDENAR a requerida Romera Móveis Ltda. a restituir ao autor o valor 

por ele despendido, no montante de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e 

nove reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do 

efetivo desembolso, e de juros de 1% (um por cento) ao mês, estes desde 

a citação.Em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Ante a 

sucumbência mínima, CONDENO as requeridas ao pagamento das custas 

e despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85, § 2°, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e 

caso não seja requerido o cumprimento da sentença em 30 (trinta) dias, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com todas as baixas, desde 

que adimplidas as custas do processo, obedecidas as normas previstas 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57689 Nr: 2320-44.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Marcelino Patel, Carol Empreendimentos Imobiliários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Biazotto

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

Silva - OAB:11206-B/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Processo nº: 2320-44.2008.811.0007.

Código: 57689.

Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômico-financeira do executado, que 

poderia garantir o sucesso da empreitada.

Posto isto:

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento 

do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70634 Nr: 3606-86.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Himave Hidraulica de Máquinas e Veiculos 

Ltda, Edna Pereira Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Desta forma, o imóvel conscrito nos autos é impenhorável por força de 

Lei, razão pela qual DETERMINO a baixa na constrição do imóvel situado 

no Lote 08B, quadra EI, localizado na Av. Mato Grosso, nº 237, Bairro: 

Setor Industrial, situado nesta cidade de Alta Floresta com área de 

2000m², objeto da matrícula 14.0007, registrado no CRI desta Comarca, por 

força dos diapositivos do artigo 832, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 1º, da Lei nº 8.009/90.OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca requisitando a baixa da constrição judicial no imóvel 

indicado.Quanto ao pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada:INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora 

foi tentada a busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, 

a pesquisa não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou 

nos autos que houve mudança na situação econômico-financeira do 

executado, que poderia garantir o sucesso da empreitada.Posto 

isto:INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento 

do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15.Com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE.CUMPRA-SE o necessário.Alta Floresta/MT, 

11 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59209 Nr: 3783-21.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda, 

Valdemir José Dobri

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

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

o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE.CONSIGNE-SE que o presente despacho também observa 

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

concordância tácita do ente.Cumpra-se o necessário.Alta Floresta/MT, 11 

de dezembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144166 Nr: 5280-89.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Paula Victor

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

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

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do CPC/15, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem resolução de mérito.Condeno a parte autora ao 
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pagamento das despesas judiciais, todavia, SUSPENDO a exigibilidade da 

cobrança, uma vez que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. 

Sem condenação em honorários, já que não houve a triangularização 

processual.Após o trânsito em julgado da sentença devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5471 Nr: 9-66.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3.499-B, Reinaldo Celso Bignari - OAB:3.561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735, Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

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

o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE.CONSIGNE-SE que o presente despacho também observa 

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

concordância tácita do ente.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107521 Nr: 2899-16.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Mendes e Cia Ltda. - ME, Silvana Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

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

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte-Grossense – Sicredi 

Norte-MT contra S. Mendes e Cia Ltda. – Me e Silvana Mendes, todos 

devidamente qualificados.

Às fls. 256/258 a parte exequente pugnou, em suma, pela suspensão de 

carteira nacional de habilitação do executado.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato no essencial.

DECIDO.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça analisou no RHS n° 97.876 a 

possibilidade da suspensão de Passaporte e Carteira Nacional de 

Habilitação de executados, a modo de coagi-los a efetuarem a quitação da 

dívida.

Friso, oportunamente que, tais medidas no referido acórdão são postas 

como possíveis, mediante análise do caso concreto, com o intuito de não 

caracterizar um ato desproporcional e sem razoabilidade, resultando em 

lesão ao direito do executado. Assim, quanto à possibilidade do pedido, 

não restam dúvidas, entretanto, é imperativo averiguar a proporcionalidade 

da medida.

Destaco que a jurisprudência solidificou o entendimento de que a 

suspensão da CNH não necessariamente afetada o direito de ir e vir da 

parte, haja vista que a mesma poderia se locomover por veículos, não 

podendo apenas dirigir.

 Ademais, por lógica o pedido pode ser aplicado a apenas um dos 

executados, já que há uma pessoa jurídica no polo passivo da demanda.

 Portanto, DEFIRO integralmente o pedido em tela e determino a 

SUSPENSÃO da CNH da executada Silvana Mendes (CPF n° 

942.431.741-72).

OFICIE-SE imediatamente o Detran-MT acerca da presente decisão.

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

dar andamento efetivo ao feito, sob pena de ser determinado o 

arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III, do 

CPC/15.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66089 Nr: 5527-17.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parra e Cia Ltda - ME, Lourival Parra, Creunice 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a exceção de pré-executividade que buscou a 

nulidade da penhora realizada foi rejeitada (fls. 285/288) e como há nos 

autos o pedido de levantamento da quantia a expedição de alvará para 

tanto é a medida que se impõe.

Friso ainda que o Provimento 68 do CNJ foi revogado, logo, é dispensável 

a intimação prévia da parte contrária, que aliás, foi determinada, porém, a 

parte executada não foi encontrada para a intimação no endereço 

constante nos autos (fl. 294).

Noutro giro, em relação aos pedidos de fl. 297 é necessária a atualização 

do cálculo da dívida para a devida análise da petição e por tal motivo 

postergo sua apreciação.

Posto isto:

EXPEÇA-SE o competente alvará para a liberação dos valores depositados 

nos autos em favor da parte exequente, na conta indicada à fl. 297.

Intime-se a parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar 

o cálculo da dívida.

 Consigne-se que a inércia acarretará na determinação do arquivamento 

provisório dos autos.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5366 Nr: 199-63.1996.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE FEITIÇO LTDA, Odacir Domingos Santi 

Sagin, Liana Goreti Roque Sagin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:MT 3.528-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 16473 Nr: 44-94.1995.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Diesel Ltda., Sérgio Luiz Canhos, 

João Haylgton Canhos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:MT 6315

 Processo nº: 44-94.3) Após, DESIGNEM-SE datas e horários para as 

hastas públicas dos bens penhorados, que deverão ser realizadas na 

sede do Fórum local, devendo a Secretaria da Vara, desde já, DESIGNAR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 9 de 733



a data de realização da segunda hasta se, eventualmente, não houver 

lanço superior ao da avaliação na primeira (Súmula 128 do Superior 

Tribunal de Justiça). 4) EXPEÇAM-SE os editais pertinentes (com 

observância ao artigo 886 do CPC, no que não conflitar com a Lei 

6.830/80), AFIXADO-OS no local de costume e PUBLIQUEM-SE em resumo, 

uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário, no DJE (artigo 22 

da Lei de Execução Fiscal). 5) OBSERVE-SE para que o prazo entre as 

datas de publicação dos editais e do leilão não seja superior a trinta (30), 

nem inferior a dez (10) dias. 6) INTIME-SE tanto o representante judicial da 

Fazenda Pública pessoalmente, assim como as partes executadas, da 

realização do leilão, com a antecedência prevista no item “5” (artigo 22, § 

2º, da Lei de Execução Fiscal e Súmula 121 do Superior Tribunal de 

Justiça).7) Em caso de eventual existência de credor com hipoteca sobre 

o(s) bem(s) penhorado(s) e/ou de senhorio direto no caso de bem 

enfitêutico, INTIMEM-SE, também, com antecedência mínima de dez (10) 

dias. CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais, 

expedindo-se o necessário.Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 123310 Nr: 1421-02.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT, Naiara Rossa Morello, 

Samantha Tonhá Flores, Rafaella Noujaim de Sá Vicenzoto, Angela 

Caroline Weirich, Camila Maria Domingues Marquezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomêsticos Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT

 Processo nº: 1421-02.2015.811.0007.

Código: 123310.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença onde a parte exequente requereu a 

adjudicação do bem penhorado, bem como a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a parte executada foi devidamente intimada sobre a 

penhora do bem, conforme fl. 204, entretanto, deixou de opor embargos 

(fl. 213), DEFIRO a adjudicação do bem penhorado nos autos à fl. 203 para 

a parte exequente, sendo sua descrição: Um aparelho de Ar Condicionado 

Marca/Modelo ELGIN – 9000 Btus, novo, por sua vez DEFIRO o pedido da 

parte exequente para diminuir o valore da avaliação do R$ 1.399,00 (mil 

trezentos e noventa e nove reais), para o valor da execução de 1.317,35 

(mil trezentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos).

Lavre-se o Auto de Adjudicação.

Ademais, como a parte executada deixou de se manifestar nos autos 

sobre a penhora do bem e, a parte exequente relatou integral satisfação 

da dívida pela adjudicação, JULGO EXTINTA a presente execução, com 

base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe.

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

Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 172262 Nr: 5057-68.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilso Mecabo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Napoleão Guedes de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Trata-se de “ação comum com pedido de antecipação de tutela” proposto 

por Vanilson Mecabo contra Napoleão Guedes de Medeiros, ambos 

devidamente qualificados.

 Alega a parte autora que é pessoa pobre na acepção legal da palavra, 

não podendo arcar com o pagamento das taxas e custas processuais, 

pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça 

Gratuita.

Pois bem.

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

se caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de 

gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência 

do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes 

paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 

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

sanções processuais.

 O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido 

de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de 

fazê-lo, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais.

Ademais, cabe ao representante legal das menores comprovar a alegação 

de hipossuficiência, já que o mesmo as representará durante todo o 

processo e eventualmente arcará com as custas iniciais se não conseguir 

comprovar sua alegada insuficiência de recursos.

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

aos autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência 

alegada (seja por meio de declarações de imposto de renda, extratos 

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

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

 CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no art. 10 do 

CPC/15.

Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 26944 Nr: 3539-68.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Lopes Baptista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilia da Riva Sousa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Vistos.

Tendo em vista que a parte executada quedou-se inerte quando intimada 

para se manifestar quanto ao levantamento de valores existentes nos 

autos e não havendo óbice algum, defiro o pedido e determino que:

EXPEÇA-SE o competente alvará para o levantamento dos valores nos 

autos, na conta indicada à fl. 266.

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

se pronuncie acerca de eventual satisfação do crédito ou tome as 

providências cabíveis para o prosseguimento da demanda, sob pena do 

arquivamento provisório dos autos.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 44170 Nr: 4492-27.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Samuel de Campos Widal Filho - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO integralmente o pedido em tela e determino a SUSPENSÃO da CNH 

do executado Celso Armoa (CPF n° 404.477.741-15).OFICIE-SE 

imediatamente o Detran-MT acerca da presente decisão.Ainda, PROCEDO, 

nesta oportunidade, com a inclusão do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito, por intermédio do Sistema SERASAJUD, consoante 

extrato que segue anexo.CONSIGNE-SE o atual valor da dívida de R$ 

14.691,16 (quatorze mil e seiscentos e noventa e um reais e dezesseis 
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centavos).Por fim, ante o pedido da parte exequente, SUSPENDO o feito, 

nos termos do art. 921, inc. III, do CPC/15 pelo prazo de 01 (ano) ano, 

remetendo os autos ao arquivo provisório.Passado o prazo do 

arquivamento provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

iniciando a partir deste momento o prazo referente à prescrição 

intercorrente.Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, 

INTIME-SE a exequente por meio de seu patrono, para, no prazo de 10 

(dez) dias, se pronunciar acerca de eventuais causas interruptivas do 

prazo prescricional.PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações 

necessárias junto ao Sistema Apolo para a contagem do prazo, 

certificando-se de tudo aquilo que for necessário.INTIME-SE a exequente 

desta decisão.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 139579 Nr: 2725-02.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Maria de Souza & Cia Ltda, Rosana 

Paula Fogaça, Cleonice Maria de Souza

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

Grosso - OAB:

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

OAB:20.342/MT, Wagner Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 Ante o exposto, REJEITO TOTALMENTE À EXCEÇÃO DE 

PREEXECUTIVIDADE e consequentemente, determino o prosseguimento da 

execução fiscal.Indevida condenação ao ônus da sucumbência nesta 

fase processual.Após escoado o prazo para recursos da presente, 

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

andamento efetivo ao feito, sob pena de arquivamento provisório dos 

autos (art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei 6.830/80).Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.PROCEDA a Secretaria da Vara com a 

intimação da parte excepiente por meio de ato ordinatório. A intimação do 

ente público deverá observar o que dispõe o art. 183, § 1º, do 

CPC/15.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125541 Nr: 2687-24.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvonei da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Primeiramente, em relação aos documentos juntados pela parte autora, 

friso que os mesmos vão ser apreciados em momento oportuno, tendo em 

vista ainda que a parte requerida deve ser intimada em relação a eles, 

assim como dispõe o art. 437, § 1º, do CPC/15.

Ademais, antecipadamente à análise do pedido de fl. 351, certifique-se a 

Secretaria da Vara a existência de valores vinculados aos autos.

Havendo ainda os valores, proceda o Cartório com as intimações e demais 

atos necessários para possibilitar realização da perícia médica 

determinada e após realizada, INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sucessivos, pugnarem o que entenderem de direito.

Em caso contrário, INTIME-SE a parte requerida para efetuar o depósito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113906 Nr: 2385-29.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilda Nunes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA, 

Whirlpool S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Zucca Neto - 

OAB:154.694 SP, Ellen Cristina Gonçalves Pires - OAB:17.603/A-MT, 

HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - OAB:10.095/MT, 

Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523, Rodrigo Henrique Tocantins - 

OAB:RJ79.391

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte exequente requer receber o valor 

remanescente da condenação imposta a parte executada, vejo que a 

demanda seguirá como cumprimento de sentença, posto isto, com 

fundamento nos princípios da economia processual e da instrumentalidade 

das formas determino que:

PROCEDA a Secretaria da Vara com a conversão da classe processual 

dos autos para “cumprimento de sentença”, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.

Havendo divergências quanto aos cálculos apresentados, determino a 

remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do real valor do 

débito.

Após a elaboração do cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103539 Nr: 5270-84.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Camolezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/15013/A

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25987 Nr: 2992-28.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ZONTA, Leni Mazzini Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, se manifestem, 

acerca do cálculo elaborado, encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 2759-16.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kikue Yasuda Ceballos

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem, 

acerca do cálculo elaborado, encartado aos autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25987 Nr: 2992-28.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ZONTA, Leni Mazzini Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Debruçando-me sobre o petitório às fls. 397/405, vislumbro que assiste 

razão ao exequente, no sentido de que o cálculo esposado à fl. 392 

aplicou juros moratórios mensais no importe de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, o que resultou na não incidência dos juros moratórios segundo 

índices oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança.

Advém esta imposição do item 18, da emenda do REsp Nº 1.270.439 – PR, 

que deve ser observado em virtude de ter sido julgado sob a sistemática 

dos recursos repetitivos.

Sendo assim, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria para que 

seja elaborado novo cálculo, nos moldes determinados nesta decisão e 

naquela às fls. 390/391, atendo-se ao aludido julgado.

Após, vistas às partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias e 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25987 Nr: 2992-28.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ZONTA, Leni Mazzini Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos. Em análise às petições de fls. 384/385 e 388/389, vejo que assiste 

razão à impugnação de cálculos realizada pelo Município, eis que o art. 

1º-F emana seus efeitos sobre a presente condenação. Isto porque a 

jurisprudência do E. STJ, principalmente após o julgamento do EREsp n.º 

1.207.197/RS pela Corte Especial, assentou o entendimento de que a Lei 

9.494/97, bem como a Lei 11.960/09, são aplicáveis, de imediato, aos 

processos em curso. Em corroboro ao que ora se expõe, colaciono a 

emenda do RECURSO ESPECIAL Nº 1.205.946 – SP, sobrestado em razão 

da afetação à sistemática de recursos especiais repetitivos sob o tema n.º 

492, leiamos: (...) Haja vista que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 deve ser 

aplicado às condenações contra a fazenda pública, de qualquer natureza, 

este dispositivo deve incidir sobre o vertente feito, com o respaldo da 

jurisprudência: (...) Assim, remeto os autos à contadoria do juízo para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, formule novo cálculo, observando os critérios 

da Lei n.º 9.494/97, não olvidando-se se tratar de condenação contra a 

fazenda pública. Após, vistas sucessivas para manifestação, no prazo de 

5 (cinco) dias, iniciando-se pela parte requerente. Por derradeiro, 

conclusos com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002693-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002693-09.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de ação cautelar de produção 

antecipada de provas com pedido de tutela de urgência c/c pedido de 

indenização por danos morais proposta por Mirandas Locação de 

Veículos e Equipamentos Ltda. – ME contra o Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos. Alega à parte autora, em suma, os litigantes 

firmaram diversos contratos de créditos e outros serviços bancários, 

sendo que em virtude de alguns fatores restou inadimplente em relação à 

algum deles. Aduz que procurou o requerido para renegociar a dívida, 

mas, não obstante aos esforços empreendidos as negociações não foram 

frutíferas. Assevera que há execuções contra si originadas dos contratos 

de n° 00117708335, 00117708382 e 00004004048, que considera ser 

abusivos e quando buscou acesso aos contratos lhe foi impedido o 

acesso. Que por essa razão os requerentes procuraram o Judiciário, pois 

precisam ter informações sobre os contratos, requerendo, para tanto, a 

apresentação dos mesmos e como medida de tutela de urgência, pugna 

pela exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que, em sede 

de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise dos 

requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante transcrito, 

examinar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo". Aproximando-se o texto legal do mundo 

concreto dos fatos, percebe-se que a parte autora não está amparada 

pelos critérios legais para a concessão da antecipação de tutela. Explico. 

A autora juntou aos autos extrato do Serasa que consta outras 

inscrições, bem como na exordial reconhece que está inadimplente com os 

contratos pactuados e mesmo que tenha sido supostamente impedida de 

ter acesso aos contratos, não há qualquer outro fator que desfaça em 

análise de cognição sumária. Aliás, também há o reconhecimento do 

vinculo contratual, portanto, os requisitos não foram preenchidos. A 

saber, o TJMT: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PARA RETIRADA DA 

NEGATIVAÇÃO DO NOME – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO A QUO 

MANTIDA– ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com a orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso 

repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida, se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o prudente 

arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra 

Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). (AI 181236/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016)”. Por fim, quanto à audiência de 

conciliação, nos moldes do art. 334 será designado o ato, a não ser que 

se mostrem as hipóteses previstas no § 4º do mesmo artigo, o que não 

vislumbro nos autos, assim, em observância a sistemática do Código de 

Processo Civil designo o ato. Diante do exposto, com amparo no artigo 

300, § 1º, do Código de Processo Civil/2015: 1) INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 300 

do CPC/15. 2) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO 

COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 25 de 

fevereiro de 2019, às 16h00min a ser realizada pelo CEJUSC desta 

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

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

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

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

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

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

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

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

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

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

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 
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deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

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

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

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

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

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

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

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

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 3.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC. 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de 

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

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de intimação, que as advertências do § 8º do art. 

334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte autora à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos 

CONCLUSOS para análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não 

haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a 

vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do 

art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003818-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

STEINER JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHY LINDARTEVIZE OAB - MS17520 (ADVOGADO(A))

KATIUSCIA DA FONSECA LINDARTEVIZE OAB - MS14649 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003818-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): STEINER JARDIM Advogado(s) do reclamante: JONHY 

LINDARTEVIZE, KATIUSCIA DA FONSECA LINDARTEVIZE RÉU: MILTON 

GAETANO JUNIOR Vistos. Trata-se de Ação de Despejo e cobrança c/c 

pedido liminar ajuizada pelo Espólio de Steiner Jardim em face de Milton 

Gaetano Júnior, ambos qualificados nos autos. Analisando detidamente a 

inicial verifico trata-se de ação de despejo cumulado com cobrança de 

aluguéis. Pois bem. Sabe-se que a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), em 

seu artigo 62, permite a cumulação de pedido de despejo/rescisão de 

locação com pedido de cobrança de aluguéis, vejamos: “Art. 62. Nas 

ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, 

ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o 

seguinte: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) I – o pedido de 

rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos 

aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário 

para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para 

responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a 

inicial, cálculo discriminado do valor do débito; (Redação dada pela Lei nº 

12.112, de 2009)”. Partindo de tal pressuposto, necessário a definição 

correta tocante ao valor da causa, uma vez que a referida lei especial 

prevê, tão somente, quanto ao valor da causa correspondente ao pedido 

despejo, em seu artigo 58, inciso III: “Art. 58. Ressalvados os casos 

previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, 

consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais 

de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) III - 

o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese 

do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;” 

– Grifei Por outro lado, o mesmo texto legal (Lei nº 8.245/91) prevê, em 

seu artigo 79, que, “no que for omissa esta lei aplicam-se as normas do 

Código Civil e do Código de Processo Civil”. Nesse sentido, o CPC/2015, 

em seu artigo 292, inciso VI, prevê que “na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. É 

dizer, para definição do valor da causa em ações como a presente, 

haverá aplicação combinada entre as disposições da lei especial (art. 58, 

inciso III, da Lei nº 8.245/91) e do CPC/2015 (art. 292, inciso VI), ou seja, o 

valor da causa será a soma do valor de doze (12) aluguéis, 

correspondente ao pedido de despejo, com o proveito econômico do autor 

referente ao pedido de cobrança. Sobre o tema, vejamos entendimentos 

jurisprudenciais: “PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. 

Impugnação ao valor da causa em ação de despejo cumulada com 

cobrança e pedido de indenização por danos morais. Irresignação quanto 

ao valor da causa. Pedido de aplicação do art. 58, inc. III, da Lei nº 

8.245/91. Não configurado. Aplicação do artigo 259, inc. II, do código de 

processo civil/73 [art. 292, inciso VI, CPC/2015]. Valor da causa 

corresponde a soma dos pedidos. Sentença mantida. Recurso conhecido 

e não provido. (TJ-PR; Ag Instr 1517339-8; Maringá; Décima Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Muggiati; Julg. 10/08/2016; DJPR 30/08/2016; 

Pág. 215)” – Grifei. “IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Ação de 

despejo cumulada com cobrança de aluguéis. Valor da causa que deve 

corresponder ao de doze locativos, pela ação de despejo, mais o 

montante dos aluguéis pretendidos, pela ação de cobrança. Honorários 

advocatícios contratuais que também comportam inclusão no valor da 

causa, dada a sua natureza indenizatória. Provimento do recurso. (TJ-RJ; 

AI 0022981-33.2014.8.19.0000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Adriano 

Celso Guimarães; Julg. 02/02/2016; DORJ 09/06/2016)” – Grifei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Ação de despejo c/c cobrança. Impugnação ao valor 

da causa. Incidente acolhido para atribuir à causa o valor correspondente 

ao somatório dos pedidos. A Lei de locações dispõe que, na ação de 

despejo, em regra, o valor da causa corresponderá a doze meses de 

aluguel, nada dispondo acerca da hipótese de ação dúplice. Silêncio da 

norma especial. Aplicação subsidiária da Lei adjetiva, com supedâneo no 

art. 79 da Lei nº 8.245/91 (art. 79. No que for omissa esta Lei aplicam-se 

as normas do Código Civil e do código de processo civil.). Assim, deve-se 

aplicar o disposto no art. 259, inciso II, do CPC [art. 292, inciso VI, 

CPC/2015], que determina, nos casos de cumulação de pedidos, que o 

valor a ser atribuído à causa é o somatório de cada um deles, ou seja, o 

duodécuplo do valor do aluguel e o benefício econômico pretendido com a 

cobrança. Enunciado nº 9 do aviso TJ nº. 57, de 29/06/2010. Precedentes 

jur isprudenciais. Desprovimento do recurso.  (TJ-RJ;  AI 

0055435-32.2015.8.19.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. 

Eduardo de Azevedo Paiva; Julg. 04/11/2015; DORJ 05/11/2015)” – Grifei. 

No caso em tela, a parte autora pretende além do despejo, a condenação 

do requerido no pagamento dos aluguéis atrasados, no valor de R$ 

30.657,94 (trinta mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e 

quatro centavos), multa contratual no valor de R$ 3.065,79 (três mil 

sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) e no valor de R$ 

6.744,75 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos) corresponde os 20% dos honorários advocatícios (cláusula 5ª, 

§ 1º, do contrato) além dos encargos contratuais que vencerem no curso 

do processo (aluguel, IPTU, multa, honorários advocatícios, juros e 

correção). Ocorre que foi atribuída à causa apenas o valor de R$ 8.486,04 

(oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) 

correspondente a 12 (doze) aluguéis. Por essa razão: 1) Nos termos do 

artigo 58, inciso III, da Lei nº 8.245/91, combinado o art. 292, inciso VI, 

parágrafo 3º, do CPC/2015, ATRIBUO à causa o valor de R$ 40.468,48 

(quarenta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito 

centavos). 1.1) RETIFIQUE-SE o valor atribuído à causa no Sistema, 

devendo a Secretaria da Vara proceder o necessário. 2) INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial 

(artigos 320 e 321 do CPC/2015), sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC): 2.1) Proceder ao recolhimento das taxas 

processuais inicialmente atribuídas ou juntar aos autos os respectivos 

comprovantes; e 2.2) Proceder ao recolhimento complementar das custas 

devidas, de acordo com o valor corrigido no item anterior. 3) Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. 4) Após, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 
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CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000226-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. F. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE VIEIRA BORGES OAB - PR84850 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. V. A. D. F. (TESTEMUNHA)

L. V. B. (TESTEMUNHA)

L. D. S. G. (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte ré para CIÊNCIA dos documentos constantes nos ID's 17033910 e 

16922014. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004418-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004418-33.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: LUIZ ANTONIO BORBA 

GRAMINHO Vistos. Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o 

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

22/2016-CGJ, do E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a 

comprovação do pagamento das despesas de ingresso no prazo de 15 

dias, sob pena do cancelamento da distribuição. Após, voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 11 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001050-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001050-50.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI Vistos. Ante o teor da certidão de Id. 17033056, 

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono para, no prazo de 10 

(dez) dias comprovar nos autos o recolhimento da taxa de 

desarquivamento. Após, façam os autos conclusos . Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 12 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ALVES CARDOSO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

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

autora para manifestação acerca da certidão de ID 17044813, no prazo de 

cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004093-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI RODRIGUES DE QUEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004093-58.2018.8.11.0007 

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

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária 

de Concessão de Salário Maternidade proposta por MARCIELI RODRIGUES 

DE QUEIROS em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados. Assevera que a despeito de preencher os 

requisitos legais para o recebimento de salário maternidade, a Autarquia 

Requerida negou indevidamente a concessão do benefício. Aduz que 

quando seu filho nasceu, em 24 de fevereiro de 2016, exercia em regime 

de econômica familiar a atividade rurícola em área de 1 (um) alqueire 

cedida por seu genitor, Aparecido Rodrigues, motivo pelo qual faz jus ao 

benefício. Com a inicial coligiu digitalmente documentos junto ao PJe. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte Autora (pessoa 

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

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

Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante 

da impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. Cite-se o Requerido 

para, querendo, contestar o pedido no prazo de 30 (trinta), contados a 

partir do disposto no art. 231, devendo constar do mandado as 

advertências legais (art. 334 do NCPC). Após a apresentação da 

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

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

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 7 de 

dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004173-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SELMAR REIJANE LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004173-22.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SELMAR REIJANE LOPES DE CARVALHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito. Ademais, pela redação dada ao §2º, do Art. 2º, do Decreto-Lei 

n.º 911/69, pela Lei 13.043/2014, não se exige que a assinatura do aviso 
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de recebimento seja do próprio destinatário. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência do devedor que foi constituído em mora por notificação 

extrajudicial entregue em seu endereço. Por outro lado, há receio de que a 

parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, defiro, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor, na pessoa por ele 

indicada, devendo constar do auto o endereço completo do depositário, 

procedendo o Sr. Oficial de Justiça no mesmo ato a avaliação do bem. 

Ainda, acaso não haja o cumprimento da medida liminar, proceder-se-á à 

inclusão de restrição circulação do veículo junto ao seu RENAVAM, a qual 

será retirada após a apreensão do bem (§9º, art. 3º, do Decreto-Lei 

911/64, com redação dada pela Lei 13.043/2014). Executada a liminar, no 

mesmo ato, cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 

1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. O devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar a restituição. Não havendo o 

cumprimento da ordem liminar, voltem-me conclusos para proceder à 

inclusão de restrições sobre o veículo e, eventualmente, a expedição de 

ofícios a órgãos competentes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002547-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (RÉU)

F. A. D. S. (RÉU)

F. R. D. S. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte ré para CIÊNCIA da decisão de ID 16949051 proferida nos autos. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136319 Nr: 1013-74.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Luiz Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domiciano e Borges Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Flávio Luiz Rosa da Silva 

pleiteando o pagamento de cheque, cujo vencimento deu-se em 30 de 

novembro de 2012, no valor de R$ 24.166,00 (vinte e quatro mil e cento e 

sessenta e seis reais) em face de Domiciano & Borges LTDA – ME.

 Com a inicial foram acostados documentos de fls. 9/25.

Na decisão de fls. 26/26-v, foi recebida a inicial, bem como determinada 

expedição de mandado monitório de pagamento e de citação.

 Devidamente citado, conforme certidão de fl. 32, o requerido opôs 

embargos às fls. 33/41, devidamente instruídos dos documentos de fls. 

42/48.

 Posteriormente, às fls. 50/55, o requerente apresentou a resposta aos 

embargos.

Intimados a apresentarem as provas que pretendem produzir (fls. 56/57), 

o requerido pugnou, às fls. 58/60, pela designação de audiência para 

produção de prova testemunhal, apresentando o rol de testemunhas. Já a 

parte autora, decorrido o prazo (fl. 61), não especificou as provas 

pretendidas.

 Analisado o pedido da parte requerida, na decisão de fl. 64, a douta 

magistrada entendeu pela desnecessidade da produção de prova oral, 

indeferindo o referido requerimento e determinando a produção de prova 

documental.

 Ciente da decisão, o demandado alegou não possuir documentos 

comprobatórios, insistindo na oitiva das testemunhas como forma 

imprescindível de comprovação do alegado.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Diante das manifestações de fls. 58/60 e fls. 66/67, por entender 

oportuno e pertinente, DEFIRO a produção de prova testemunhal e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de fevereiro 

de 2019, às 16:00 horas.

 Intimem-se as partes na pessoa de seus respectivos advogados, 

conforme previsto no artigo 455 do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138659 Nr: 2255-68.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCV, JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da manifestação de fl. 104, proceda-se à inclusão do genitor 

Alessandro Pereira da Silva ao polo passivo, com a devida retificação da 

capa dos autos. Após, CITE-SE o genitor no endereço indicado.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000450-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000450-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS BATISTA RÉU: AGDA ALVES DA SILVA Vistos. 

Trata-se de ação proposta por Luiz Carlos Batista em face de Agda Alves 
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da Silva, em que pede a regulamentação do direito de visitas do Autor ao 

seu filho C. H. da S. B., que se encontra sob a guarda da genitora. 

Recebida a inicial, designou-se a audiência de conciliação e determinou-se 

a citação da Requerida (Id. 11981509). A requerida foi devidamente citada, 

conforme certidão sob Id. 12133738. Audiência realizada ao Id. 13385101, 

restou infrutífera a tentativa de conciliação, oportunidade em que se 

advertiu a requerida do prazo para apresentar resposta. Ao Id. 13860131 

a requerida se manifestou nos autos requerendo habilitação, oportunidade 

em que constituiu advogado, contudo deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentação de contestação, conforme certidão ao Id. 15774168. 

Após, a requerida pugnou pela realização de estudo psicossocial. O autor 

requereu a decretação da revelia da parte requerente, bem como pugnou 

pela realização de estudo psicossocial com as partes e com acriança (Id. 

16128982). Instado a se manifestar o representante do Ministério Público 

requer que seja decretada a revelia da requerida, seja designada 

audiência de instrução para oitiva das partes, da criança e das 

testemunhas, bem como pela realização de estudo social. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que a Requerida, 

devidamente citada ao Id. 12133749, não ofertou contestação, 

DECRETO-LHE a revelia. Inexiste preliminar, não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide (art. 355 do 

CPC). Delimito como questões relevantes de direito: a) adaptação da 

criança ao convívio paterno; b) forma de regulamentar as visitas no 

período de férias escolares, levando-se em consideração a prevalência 

dos interesses do menor. Por inexistir outras questões processuais a 

serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo saneado. Em 

consonância com o parecer ministerial, DETERMINO que seja realizado 

estudo psicossocial com as partes e a criança, com o fim de elucidar a 

possibilidade de estabelecer o direito de visitas ao menor durante o 

período de férias escolares, além dos finais de semana alternados, 

devendo ser intimada a equipe interdisciplinar do Juízo, encaminhando-se 

o relatório até a data da referida audiência. AINDA, defiro o depoimento 

pessoal das partes e a produção de prova testemunhal. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 17h00, a 

ser realizada na sala de audiência da 2° Vara, oportunidade em que serão 

inquiridas as partes e as testemunhas, a serem arroladas no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação da presente decisão. Consigno que a 

parte requerida e suas testemunhas serão intimadas para comparecerem 

ao ato, NA PESSOA DE SEU PATRONO, nos termos do art. 455 do CPC, 

bem como que a parte requerida deverá comparecer ao ato acompanhada 

do menor. Intimem-se o autor e suas tesmunhas, nos termos do §4°, inciso 

IV, do art. 455 do CPC. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

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

dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002885-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARQUES QUEIROZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002885-73.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: SANDRA DA SILVA CAMPOS EXECUTADO: ANDERSON 

MARQUES QUEIROZ Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença pelo 

rito do art. 528 do CPC, proposto por J.C.Q., representada por sua genitora 

Sandra da Silva Campos em face de Anderson Marques Queiroz. Entre um 

ato e outro fora determinada a prisão civil do executado ao Id. 16105420. 

Ao Id. 16262911 o executado requereu o parcelamento do débito, ao Id. 

16745516 a representante da exequente peticionou, informando que 

concorda com o parcelamento, requerendo a sua homologação e a 

suspensão pelo prazo previsto para seu cumprimento, bem como 

requereu o levantamento do valor já depositado em Juízo. Com vistas dos 

autos, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável à homologação do acordo celebrado entre as partes. DECIDO. 

Pois bem. Em consonância com o parecer Ministerial, HOMOLOGO para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo celebrado entre as 

partes, uma vez que as partes se compuseram amigavelmente e, 

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

cumprimento do débito. AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas partes. 

Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

informar se a parte executada cumpriu o acordo. Expeça-se alvará para 

liberação do valor depositado em Juízo em favor da representante da 

exequente, com URGÊNCIA. Suspendo a ordem de prisão e, requisite-se 

com URGÊNCIA a devolução de mandado de prisão civil pendente de 

cumprimento, se for o caso. Após, com o decurso do prazo, concluso. 

Alta Floresta, 12 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003029-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (RÉU)

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (RÉU)

JOYCE KENIA ESTEVAO CRIADO DE MIRANDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003029-47.2017.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MIRANDAS LOCACAO DE 

VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA, 

JOYCE KENIA ESTEVAO CRIADO DE MIRANDA Vistos. Trata-se de ação 

monitória aforada por Banco do Brasil S/A em desfavor de MIRANDAS 

LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, CLAUDIO ANDRE 

DE MIRANDA e JOYCE KENIA ESTEVAO CRIADO DE MIRANDA, buscando 

o recebimento de seu credito, expresso no Contrato de Abertura de 

Credito fixo nº 40/04048-8 no valor de R$ 125.101,65 (cento e vinte e 

cinco mil cento e um reais e sessenta e cinco centavos). Recebida a inicial 

(ID 10662086), determinou-se a expedição do mandado monitório no valor 

de R$319.393,44 (trezentos e dezenove mil, trezentos e noventa e três 

reais e quarenta e quatro centavos). Certificada a citação dos Requeridos 

(ID 10838716). Os Requeridos opuseram embargos monitórios (ID 

11123270), arguindo a carência da ação e alegando a abusividade dos 

juros e encargos incidentes sobre o contrato bancário por eles 

entabulado, inclusive a indevida capitalização de juros. Impugnação aos 

embargos monitórios sob ID 14081140. É o que cumpria relatar. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as 

matérias são de mérito, dispensando produção de outras provas, razão 

pela qual passo a julgar antecipadamente a lide, nos limites das 

controvérsias, conforme determina o artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Porém, antes de adentrar na análise do mérito dos embargos, 

passa-se a dirimir a preliminar de carência da ação, por suposta iliquidez, 

incerteza e inexigibilidade do título, devido à pagamentos que teriam 

abatido o débito em tela, assim como porque não teriam sido indicados os 

índices utilizados para a cobrança. Navegando pelos autos, denota-se que 

o feito está instruído pelo contrato celebrado pelas partes (ID 10577355) e 

por memória de cálculo (ID 10577345 - Pág. 1), com a indicação precisa da 

taxa referente ao fator acumulado de comissão de permanência, sendo 

estas informações suficientes para afastar a preliminar de iliquidez, 

incerteza e exigibilidade. O valor do débito está precisamente discriminado. 

Quanto aos supostos pagamentos, não há qualquer prova que os 

demonstre nos autos, motivo pelo qual, igualmente, deve ser afastada a 

preliminar. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de carência da ação. 

Superadas as questões tangenciais, inicia-se a análise das supostas 

ilegalidades, como matérias exclusivamente de direito. De pronto, 

verifica-se que o contrato firmado entre as partes é conceituado como de 

adesão, estando sujeito aos ditames do Código de Consumidor, diante do 

teor do art. 3º, §2º, do CDC, por tratar-se do fornecimento de crédito. Com 

a edição do Código de Defesa do Consumidor extirpou-se o entendimento 

anterior de que não poderia o Judiciário intervir nos negócios jurídicos, 
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permitindo um controle maior sobre os abusos eventualmente cometidos, o 

qual, entretanto, não deve ser realizado de ofício pelo magistrado. Adiante, 

constata-se que os Requeridos/Embargantes não negam a celebração do 

contrato bancário que gerou o débito sob cobrança, mas questionam o 

valor cobrado nesta ação monitoria, cuja cobrança excessiva seria 

decorrente das cláusulas abusivas nele inseridas. Com efeito, os 

Requeridos alegam que o importe é abusivo e está eivado de 

irregularidades e ilegalidades resultantes dos juros excessivos e da 

capitalização mensal de juros. Contudo, não indicam qual seria o valor 

devido, nem o instruem com a pertinente memória de cálculo, ônus que é 

atribuído pelo Código de Processo Civil. Logo, sua inercia em se 

desincumbir deste ônus, será julgada em seu desfavor, consoante 

preconiza o art. 702 do CPC: “Art. 702. Independentemente de prévia 

segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo 

previsto no art. 701, embargos à ação monitória. §1º Os embargos podem 

se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento 

comum. §2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. §3º Não 

apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os 

embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único 

fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão 

processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”. No 

que se refere à capitalização de juros, ainda que afete a totalidade do 

débito e acarrete o suposto excesso, versa sobre possível ilegalidade, a 

qual merece análise do Poder Judiciário, conforme possibilita o §3º, do art. 

702, do CPC. Em se tratando de contratos bancários, inequívoca a 

permissão da capitalização mensal, desde que expressamente pactuada, 

pois o artigo 28, §1º, inciso I da Lei nº 10.931/2004 disciplina que poderão 

ser pactuados na cédula de crédito bancário juros sobre a dívida, 

capitalizados ou não, assim como a periodicidade da sua capitalização. No 

presente caso, sequer pode ser constatada a incidência de capitação de 

juros de forma irregular, pois denota-se apenas a aplicação de fatores da 

comissão de permanência, sem qualquer cumulação indevida, como já 

destacado acima a respeito da memória de cálculo sob ID 10577345 - Pág. 

1. A cobrança da comissão de permanência é lícita, desde que não seja 

simultânea à cobrança de outros encargos de mora. Sobre a questão 

foram editadas as Súmula 30 e 472, do STJ: "Súmula 30, STJ: A comissão 

de permanência e a correção monetária são inacumuláveis". “Súmula 472, 

STJ: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode 

ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos 

no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e 

da multa contratual”. Neste viés, tendo em vista que não foi demonstrada a 

capitalização de juros, mas tão somente a aplicação da comissão de 

permanência, é impositiva a rejeição dos embargos monitórios. Para bem 

elucidar a questão, elenco precedentes do Superior Tribunal de Justiça 

sobre a matéria: AgRg no AREsp 722857/PR,Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/09/2015, DJE 24/09/2015. AgRg no Ag 

1396477/SC,Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 

19/05/2015, DJE 18/06/2015. AgRg no REsp 1492212/PE,Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 

12/05/2015, DJE 15/05/2015. AgRg no AgRg no AREsp 613726/RS,Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 

05/05/2015, DJE 14/05/2015 AgRg no AREsp 548825/MS,Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2015, 

DJE 05/03/2015. EDcl no AREsp 009038/GO,Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 25/11/2014, DJE 

12/12/2014. AgRg no REsp 1352847/RS,Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, Julgado em 21/08/2014, DJE 04/09/2014. AgRg no REsp 

1309365/RS,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA,Julgado em 07/08/2012, DJE 13/08/2012. Ademais, impende 

destacar que a comissão de permanência enseja usualmente abrange 

juros moratórios/compensatórios e taxas, aqueles inclusive cumulados e 

em taxas superiores a 1% a.m. Entretanto, como verifica-se nos julgados 

acima enumerados, o ordenamento jurídico chancela tais condutas. Ao 

alvedrio do que asseveram os Embargantes/Requeridos, o Decreto n.º 

22626/33 não emana efeitos sobre a relação jurídico processual em voga, 

como já pacificou-se com a Súmula 596 do E. STF: “Súmula 596 – STF: As 

disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e 

aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições 

públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.” Com a 

vigência do CPC atual, as súmulas editadas pelo E. STF e pelo E. STJ 

assumiram o status de “precedente” vinculante, pelo que preconiza a 

norma disposta no inciso IV, do art. 927, do CPC. Não havendo divergência 

(“distinguishing”) ou superação do entendimento (“overruling”) que 

justifique a aplicação, neste caso, das teses firmadas na súmulas e 

julgados trazidos no bojo desta sentença (art. 498, §1º, VI, CPC). Por fim, 

em casos análogos ao presente, decidiu o TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO DE 

CAPITAL DE GIRO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – 

APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE 

NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO DE FORMA 

EXPRESSA – COBRANÇA DEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E 

INCIDÊNCIA DA TR (TAXA REFERENCIAL), COMO ÍNDICE DE 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PERCENTUAL MANTIDO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. Não há que se falar em inépcia da inicial quando a ação 

monitória estiver embasada em documentos escritos sem eficácia de título 

executivo, acompanhados de cálculo da dívida. A instituição financeira 

aparelhou a inicial monitória com os documentos necessários, cabendo à 

ré realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela, ônus 

do qual claramente não se desincumbiu, em desatenção ao artigo 373, II, 

do CPC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não tem o 

alcance de autorizar a decretação de nulidade de cláusulas contratuais 

com base em alegações vagas e genéricas de abusividade feitas pelo 

devedor sem indicação dos valores supostamente indevidos, fazendo-se 

presumir que não houve a cobrança em desacordo com o contrato ou com 

a legislação. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, 

quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A 

incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer 

periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa 

(REsp nº 1.388.972/SC). A ausência de previsão expressa no contrato 

impugnado e também no demonstrativo de cálculo da comissão de 

permanência e da TR evidencia a falta de interesse recursal da parte na 

revisão de tais matérias. (...) (ED 81325/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, 

Publicado no DJE 06/12/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ANTECIPADA E DANOS MORAIS 

- CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTASUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO OU EMPRÉSTIMO PESSOAL - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – 

IMPOSSIBILIDADE - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - 

CONTRATADO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL- SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS- RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É possível a cobrança de comissão de permanência 

quando contratada e realizada de forma não cumulada com os juros 

remuneratórios, juros moratórios, correção monetária, multa contratual e 

demais encargos moratórios, sob pena de se ter a cobrança de mais de 

uma parcela para atingir o mesmo objetivo. Inteligência dos Enunciados 

Sumulares nº 30, 294, 296 e 472, emanados do Superior Tribunal de 

Justiça. O valor a ser cobrado a título de Comissão de Permanência, de 

acordo com o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.063.343/RS) e esta e. 

Corte (AgR 156836/2015), não pode ser superior a soma da taxa de juros 

remuneratórios pactuada para a vigência do contrato, juros de mora e 

multa contratual. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de 

Justiça. (...) (APELAÇÃO CÍVEL DR. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, 

Publicado no DJE 12/11/2018). ISTO POSTO, com fulcro no art. 702, §8º, 

do CPC, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUO DE PLENO 

DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Em razão da sucumbência, 

CONDENO Embargante/Requerido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios em 5% do valor da causa (art. 701, CPC). 

Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 (quinze) 

dias, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Alta Floresta, 20 de julho de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001817-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar do advogado da parte 

autora para, querendo impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002469-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002469-08.2017.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Neste 

contexto, primeiramente, INDEFIRO o pedido do autor de concessão de 

tutela de urgência para salvaguardar o beneficiário de indenização do 

seguro DPVAT, vez que se encontra ausente um dos requisitos 

indispensáveis à concessão da antecipação da tutela, estabelecido no art. 

300, do CPC, qual seja, a probabilidade do direito, vez que as provas 

constantes dos autos, até o momento, não se fazem suficientes à sua 

verificação. Ainda, vislumbra-se que, o pleito de tutela de urgência de 

natureza antecipada esbarra no pressuposto negativo da irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, este esculpido no § 3º, do art. 300, do CPC, o que 

impede o seu deferimento. Senão vejamos: “§ 3º A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Com efeito, de sorte diferente 

não se encontra o pedido de inversão do ônus da prova, realizado pela 

parte autora em sua peça inaugural, fundamentando-se para tanto, no 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inc. VIII. Isso por que, in 

casu, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, na medida em 

que o seguro DPVAT decorre de lei e não de contrato firmado pelos 

litigantes. Razão por que, INDEFIRO a inversão do ônus da prova pleiteada 

pelo demandante. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DPVAT - COBRANÇA - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Não se aplica a legislação 

consumerista à ação de cobrança de seguro DPVAT, por se tratar de 

seguro que decorre de lei, e não de contrato firmado pelos litigantes, 

razão pela qual é incabível a inversão do ônus da prova. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0000.18.031605-1/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina 

Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, 

publicação da súmula em 03/08/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. IMPOSSIBILIDADE. Nas ações de cobrança relativas ao seguro 

DPVAT, cabe à parte autora a prova constitutiva do seu direito, nos 

termos do art. 373, I, do CPC. Relação jurídica existente entre as partes de 

cunho obrigacional, sujeita à legislação própria. Inviabilidade da inversão 

do ônus da prova. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70078165719, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).” No ponto, passo a analisar 

as preliminares suscitadas pela requerida na oportunidade de sua 

contestação. Pois bem. Inicialmente, AFASTO a preliminar de inépcia da 

inicial, suscitada sob o argumento de que se encontram 

desacompanhados da exordial, os prontuários e laudos médicos do autor, 

vez que, inobstante a ausência apontada, se encontram carreados aos 

autos outros documentos, inclusive, relatório médico carreado sob o ID 

9801106 que, associados com a prova pericial que o caso requer - a qual 

supre qualquer ausência na documentação juntada - poderão demonstrar 

a ocorrência ou não da condição alegada pelo requente. Nesse sentido, 

entendimento jurisprudencial. Vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL DO IML. 

DESNECESSIDADE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. VALIDADE. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O laudo do Instituto Médico Legal não pode ser 

considerado documento essencial à constituição e desenvolvimento de 

ação de cobrança de seguro DPVAT, especialmente nos casos em que, 

por meio de processo administrativo realizado pela própria seguradora, no 

qual devem ser apresentados todos os documentos exigidos pela lei, fora 

reconhecido o direito ao recebimento da verba indenizatória. 2. Agravo 

regimental improvido.” (TJ-MA - AGR: 0262932015 MA 

0000184-05.2014.8.10.0068, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data 

de Julgamento: 18/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/06/2015) “Agravo interno em apelação cível. Ação de 

cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Laudo. Instituto Médico Legal. 

Desnecessidade. Laudo particular com informações para constatar o grau 

de invalidez. Recurso desprovido. Decisão. Manutenção. É desnecessária 

a realização de perícia pelo Instituto Médico Legal ou no decorrer do 

processo por perito judicial quando existe nos autos laudo elaborado por 

médico especialista que detém informações suficientes para constatar o 

grau de invalidez.” (TJ-RO - AGV: 00100451120138220005 RO 

0010045-11.2013.822.0005, Relator: Desembargador Isaias Fonseca 

Moraes, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

15/03/2016). No que concerne à preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de pedido específico quanto ao valor de eventual indenização, 

do mesmo modo deve esta ser afastada, vez que consta da exordial, 

especificamente no tópico dos pedidos, o valor que pretende o autor a 

título de indenização do seguro DPVAT, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo matéria de mérito se o referido valor é devido 

ou não ao demandante. Nessa linha de intelecção, DEIXO de analisar a 

preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela demandada, 

sob o argumento de que a autora já recebeu, na esfera administrativa, a 

devida indenização, vez que esta se confunde com o mérito da causa e, 

como tal, relego para aquela oportunidade sua apreciação. Suscita ainda, 

a parte demandada, incompetência territorial do Juízo, vez que o 

comprovante de residência juntado pelo autor, encontra-se em nome de 

terceiro. Pois bem. Sem delongas desnecessárias, é consabido que na 

indenização do seguro obrigatório (DPVAT), de acordo com a legislação 

em vigor, é facultado ao consumidor optar por ajuizar a ação no foro de 

seu domicílio, do local do fato ou no foro do domicílio do demandado, até 

porque o artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, 

preconiza ser direito básico do consumidor, entre outros, a facilitação de 

acesso ao Judiciário, abrindo mão, inclusive, do direito que lhe faculta o 

artigo 101, inciso I, do mesmo diploma legal. É nesse sentido o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT. 1. Constitui faculdade do autor escolher entre 

qualquer dos foros possíveis para ajuizamento da ação decorrente de 

acidente de veículos: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do CPC); bem como, ainda, o do domicílio do 

réu (art. 94 do CPC). Precedentes. 2. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo suscitado”. (CC 114.844/SP, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 

03/05/2011) (grifo e negrito nosso). Em análise minuciosa dos autos, em 

especial, o boletim de ocorrência carreado com a inicial, verifica-se como 

local do acidente, o Município de Alta Floresta. Assim, concluo que resta 

satisfatoriamente justificada a competência para o protocolo da presente 

ação, vez que exercida dentro dos limites da lei, não havendo 

necessidade de comprovação do local do domicílio do autor. Razão por 

que, REJEITO a preliminar invocada. Pois bem. Não havendo qualquer outra 

questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando à organização de sua instrução. No 

ponto, DETERMINO a produção de prova pericial, pois, em análise 

minuciosa dos autos verifico que os documentos que instruem a petição 

inicial não são conclusivos quanto ao grau da invalidez do autor, o que é 

imprescindível no caso concreto, de acordo com o disposto na Lei nº 

6.194/74 e na tabela da SUSEP, expedida pelo Conselho Nacional de 
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Seguros Privados. A par disso, fixo os seguintes pontos controvertidos: I) 

a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) 

se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual); VII) a ocorrência ou não 

do pagamento da indenização pleiteada na esfera administrativa. NOMEIO 

a médica, Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, podendo ser 

encontrada no Hospital Cristo Redentor, Alta Floresta-MT, CEP: 78580-000, 

independente de compromisso, para realizar a perícia médica na parte 

autora. Considerando a média complexidade da causa e o tempo 

necessário para realização do exame, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), a serem suportados pelo requerido e 

depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no 

artigo 95, do CPC. INTIMEM-SE as partes para, em quinze (15) dias, 

querendo, nomearem assistente técnico, bem como apresentarem seus 

quesitos (art. 465, § 1º, II e III), caso não tenham apresentado ainda. Após, 

INTIME-SE o perito da nomeação e para designar dia, horário e local para a 

realização da perícia médica, devendo este observar, necessariamente, o 

lapso temporal/prazo de 02 (dois) meses de antecedência, objetivando-se 

com isso viabilizar às partes que sejam devidamente intimadas para 

comparecimento ao ato processual, encaminhando os quesitos do Juízo, 

bem como os apresentados pelas partes, a inicial e documentos que a 

acompanham. Consigne-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a 

este juízo NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contado a partir da data da 

realização da perícia. Posteriormente, INTIMEM-SE as partes acerca do dia 

designado para a realização do exame, CONSIGNANDO a necessidade da 

parte autora portar consigo os exames e relatórios médicos que possuam 

relação ao acidente em questão, realizados posteriormente à distribuição 

da ação. Apresentado o laudo pericial, proceda-se ao levantamento dos 

honorários periciais em favor do perito nomeado (art. 95, § 2º, do CPC) e 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem em quinze (15) dias (art. 477, § 

1º). Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 13 de novembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004406-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI STORCH BACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004406-19.2018.8.11.0007 Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c\c pedido liminar de tutela 

antecipada ajuizada por NELCI STORCH BACH em face de REDE 

ENERGISA S/A, ambos qualificados nos autos. É a breve síntese. DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, denota-se o equívoco na distribuição do 

presente feito, vez que a petição inicial fora endereçada para o Juizado 

Especial Cível desta Comarca, devendo o feito ser direcionado ao Juízo 

indicado pelo autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 64, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, DECLINO A COMPETÊNCIA para 

processo e julgamento do presente feito e o faço para o fim DETERMINAR 

sua REMESSA ao Juizado Especial Cível desta Comarca. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 11 de dezembro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126181 Nr: 3116-88.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pinheiro Segantine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:14596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e tres reais 

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

sentença de folha 75/76. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais com 

vinte e dois centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114619 Nr: 3040-98.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdair Clemente de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar a parte autora, por meio dos procuradores habilitados, para 

manifestar acerca da certidão de fl. 218, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128652 Nr: 260-61.2008.811.0084

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PWCS, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - OAB:8101, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT, Raissa 

Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA 

- OAB:25225/O

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

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

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

processuais no importe de R$ 535,62 (quinhentos e trinta e cinco reais 

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

sentença de folha 182. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais com 

vinte e dois centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 46864 Nr: 6351-78.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricezar Donizete Benette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

WILMAR DAVID LUCAS, OAB 4136-A, para devolução dos autos código 

157933, 115666, 90142 E 46864, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90142 Nr: 4499-77.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricezar Donizete Benette

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

WILMAR DAVID LUCAS, OAB 4136-A, para devolução dos autos código 

157933, 115666, 90142 E 46864, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115666 Nr: 3964-12.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricezar Donizete Benette

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

WILMAR DAVID LUCAS, OAB 4136-A, para devolução dos autos código 

157933, 115666, 90142 E 46864, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157933 Nr: 5019-90.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricezar Donizete Benette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

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

OAB:4.136-A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

WILMAR DAVID LUCAS, OAB 4136-A, para devolução dos autos código 

157933, 115666, 90142 E 46864, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104582 Nr: 6416-63.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaú Pedro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Alencar Martins

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado André 

Juliano Peres Peres, OAB 16889-B, para devolução dos autos 

6416-63.2012.811.0007, código 104582, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19580 Nr: 2287-64.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Anna 

Laís Pacheco Gabriel, OAB 18702-O, para devolução dos autos 

2287-64.2002.811.0007, código 19580, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 4313-35.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Granja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Matos do Nascimento

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

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Santos de Souza Ribeiro - OAB:OAB/MT 1.360

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Carlos 

Eduardo Furim, OAB 9543-O, para devolução dos autos código 107268 e 

21406, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107268 Nr: 2631-59.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Avenida Alta Floresta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Muhlbeier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Carlos 

Eduardo Furim, OAB 9543-O, para devolução dos autos código 107268 e 

21406, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122782 Nr: 1086-80.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Cardoso - 
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OAB:17.977/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Crlos 

Eduardo Paro Lopes, OAB 12083, para devolução dos autos 

1086-80.2015.811.0007, código 122782, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 106-17.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxlub Logística e Distribuição de Peças e Derivados de 

Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Barros - 

OAB:TO/2746, Rosana dos Santos Leite - OAB:MT/10.244

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

OAB:5476/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Celso 

Reis de Oliveira, OAB 5476, para devolução dos autos código 60211, 

59381, 48358 e 67334, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência 

das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59381 Nr: 3982-43.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Lázaro José Gomes Junior - 

OAB:MT/8194-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT, 

Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Celso 

Reis de Oliveira, OAB 5476, para devolução dos autos código 60211, 

59381, 48358 e 67334, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência 

das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60211 Nr: 4688-26.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlote Prediger Dobri, Valdemir José Dobri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Celso 

Reis de Oliveira, OAB 5476, para devolução dos autos código 60211, 

59381, 48358 e 67334, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência 

das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67334 Nr: 327-92.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Silva Telekem, Erica da Silva Telekem, Neuza 

da Silva Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derci Telekem - Espólio

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Celso 

Reis de Oliveira, OAB 5476, para devolução dos autos código 60211, 

59381, 48358 e 67334, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência 

das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo 

Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100311 Nr: 1856-78.2012.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Angela de Moura Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boaventura Pereira Filho

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Cristhiane Blasius, OAB 19391-O, para devolução dos autos 

1856-78.2012.811.0007, código 100311, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 2641-45.2009.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCSB, AHSB, GSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dione Carmo Ramos - 

OAB:22885/0-MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Dione 

Carmo Ramos, OAB 22885-O, para devolução dos autos 

2641-45.2009.811.0007, código 63099, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143668 Nr: 4979-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Costa Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Franssiely Longhini Carlos Possamae, OAB 19968-O, para devolução dos 

autos 4979-45.2016.811.0007, código 143668, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34754 Nr: 436-82.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sacoman
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boi Fort - Compra e Transporte de Gado

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Gustavo Sutilo Martins, OAB 13182-B, para devolução dos autos 

436-82.2005.811.0007, código 34754, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120235 Nr: 7672-70.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Batista da Silva, Adriane Maria Kremer 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Fernandes - OAB:8343

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Hugo 

Roger de Souza Almeida, OAB 16285, para devolução dos autos código 

129159, 130688, 120235, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129159 Nr: 4681-87.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erli Hubner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Hugo 

Roger de Souza Almeida, OAB 16285, para devolução dos autos código 

129159, 130688, 120235, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130688 Nr: 5517-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine de Fatima Schmidt Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Hugo 

Roger de Souza Almeida, OAB 16285, para devolução dos autos código 

129159, 130688, 120235, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47743 Nr: 7347-76.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Martins da Silva Melo repr. AJRM

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado José 

Renato Salício Fabiano, OAB 14474-A, para devolução dos autos código 

47743, 116675 e 100091, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100091 Nr: 1625-51.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Lourenço da Silva, CCG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado José 

Renato Salício Fabiano, OAB 14474-A, para devolução dos autos código 

47743, 116675 e 100091, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116675 Nr: 4866-62.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pinheiro Pereira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado José 

Renato Salício Fabiano, OAB 14474-A, para devolução dos autos código 

47743, 116675 e 100091, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105619 Nr: 861-31.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seta Comércio e Serviços de Informática Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Juscilene Vieira de Souza, OAB 4236-O, para devolução dos autos código 

105619, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34509 Nr: 243-67.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE MORAIS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 
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CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Lucilei 

Volpe, OAB 3240, para devolução dos autos código 63275, 100908 e 

34509, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63275 Nr: 3092-70.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Lucilei 

Volpe, OAB 3240, para devolução dos autos código 63275, 100908 e 

34509, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100908 Nr: 2382-45.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Jesus Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Lucilei 

Volpe, OAB 3240, para devolução dos autos código 63275, 100908 e 

34509, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92389 Nr: 6130-56.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Maria de Souza

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Naiara 

Rosa Morello, OAB 17433, para devolução dos autos 

6130-56.2010.811.0007, código 92389, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129997 Nr: 5129-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar de Souza, VPdSdS, Rosana Pereira da Silva, 

Ana Paula Lucca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Souza - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa Lima - 

OAB:5956/RO, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Ricardo Arceu Peixoto Ferreira, OAB 16612, para devolução dos autos 

5129-60.2015.811.0007, código 129997, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99764 Nr: 1269-56.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Artmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salezio Nazario de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Stecca Cioni - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

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

OAB:3624/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Ricardo Zeferino Pereira, OAB 12491, para devolução dos autos 

1269-56.2012.811.0007, código 99764, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12211 Nr: 886-64.2001.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Barros, José da Silva Barros, Maria de 

Fátima Marques, Luis da Silva Barros, Geraldo da Silva Barros, Jorge da 

Silva Barros, Donizete Manoel da Silva Barros, Mauro da Silva Barros, 

Carlos da Silva Barros, Edson da Silva Barros, Ivo da Silva Barros, 

Anderson Soares Barros, Ivete Flauzino Barros, Josefa Mendes de 

Carvalho Barros, Manoel de Jesus Marques, Luzia Ribeiro de Chagra 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva Barros - Espólio, 

Manoel da Silva Barros - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Suetônio Paz, OAB 5203, para devolução dos autos código 69909 e 

12211, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69909 Nr: 2881-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilso Lazzari

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

Ademir Rech

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Suetônio Paz, OAB 5203, para devolução dos autos código 69909 e 

12211, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de incidência das 

consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119722 Nr: 7285-55.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Bezerra de Araujo, Renata Gonçalves 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

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

OAB:5476/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira, OAB 18179-A, para devolução dos autos 
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código 137770 e 119722, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137770 Nr: 1765-46.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Bezerra de Araujo, Renata Gonçalves Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira, OAB 18179-A, para devolução dos autos 

código 137770 e 119722, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2185 Nr: 175-98.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Domingues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Wilmar David Lucas, OAB 4136-A, para devolução dos autos código 

47223, 32091, 2185 e 2547, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2547 Nr: 176-83.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Domingues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

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

OAB:4.136-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Wilmar David Lucas, OAB 4136-A, para devolução dos autos código 

47223, 32091, 2185 e 2547, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 1794-19.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Domingues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

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

OAB:4.136-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Wilmar David Lucas, OAB 4136-A, para devolução dos autos código 

47223, 32091, 2185 e 2547, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47223 Nr: 6736-26.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda., 

Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

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

OAB:4.136-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado 

Wilmar David Lucas, OAB 4136-A, para devolução dos autos código 

47223, 32091, 2185 e 2547, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66339 Nr: 5628-54.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gardelino M. Cassol, Maria F. Cassol

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se dessume do extrato em anexo, não foi possível localizar o 

endereço atual dos executados, ante a existência de homônimos. Assim, 

antes de apreciar o pedido retro, INTIME-SE a exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe o nome completo dos executados ou o 

CPF dos mesmos, a fim de viabilizar a consulta ao sistema INFOJUD.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67775 Nr: 738-38.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz da Silva Filho, Antonio Luiz da 

Silva Filho, Mauricio Alex da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a citação do representante da parte executada, via mandado 

por oficial de justiça, nos respectivos endereços declinados à fl.49, 

independentemente de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, eis 

que trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública.

Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004190-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA INACIO CARDOSO (AUTOR(A))

JOAO ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1004190-58.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 2.500,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: JOAO ALVES CARDOSO 

Endereço: Rua das Orquídeas, 904, Centro, CARLINDA - MT - CEP: 
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78587-000 Nome: LAURA INACIO CARDOSO Endereço: Rua das 

Orquídeas, 904, Centro, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 

385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 09, Quadra R-29, situado 

no Embrião Urbano de Carlinda, e que este imóvel permanece registrado 

no nome da ré. Por fim, asseveram que exercem a posse sobre o imóvel 

desde 23/11/2012, de forma ininterrupta e sem oposição, estabelecendo 

sua moradia habitual, e requerem a declaração de domínio sobre o imóvel, 

com a devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DECISÃO: 

Vistos. 1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) 

Tendo em vista a possibilidade de existência de direito indisponível para o 

caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por hora, a audiência 

de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias, e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 

3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, 

por edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos 

do artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de 

determinar a notificação do credor averbado na matrícula do imóvel em 

questão, para figurar como assistente do réu nos presentes autos, 

conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista o recebimento por este Juízo 

de ofício remetido pelo Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 

0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 

Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel em 

questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais propriedade da 

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

arrecadação, determinando, inclusive, o referido Juízo, a expedição de 

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo assim, não vislumbra esta 

Magistrada, interesse jurídico a justificar a notificação pleiteada. 6) Em 

analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), 

INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os representantes da 

União, Estado e Município, no prazo de 15 (quinze) dias. 7) Mantenho ao 

feito a prioridade de tramitação junto ao Sistema PJE, em virtude da 

presença de pessoa idosa, conforme previsão do art. 1.048, CPC e art. 

71, Lei 10.741/03. Intime-se. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 3 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT , 12 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000935-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS GONCALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1000935-92.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 34.086,63 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ENEIAS GONCALVES DE 

FRANCA POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO dos 

réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259, I, do CPC, dos termos da presente ação de usucapião 

do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Aduz o autor que é 

legítimo possuidor do imóvel urbano denominado Lote 23, Quadra R-25, 

situado no Embrião Urbano de Carlinda, e que este imóvel permanece 

registrado no nome da ré, no entanto, que a área vem sendo transferida 

sem a devida regularização. Por fim, assevera que exerce a posse sobre 

o imóvel desde 2000, de forma ininterrupta e sem oposição, estabelecendo 

sua moradia habitual, e requer a declaração de domínio sobre o imóvel, 

com a devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DECISÃO: 

Vistos. 1) RECEBO a emenda à inicial sob o ID 15538733. RETIFIQUE-SE a 

Secretaria de Vara junto ao Sistema Pje o valor da causa, conforme 

apontado na emenda à inicial. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil. 4) CITE-SE o réu, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias, 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 

344, do CPC. 5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo 

autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. 6) DEIXO de determinar a notificação do 

credor averbado na matrícula do imóvel em questão, para figurar como 

assistente do réu nos presentes autos, conforme pleiteado pelo autor, 

tendo em vista o recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo Juízo 

da massa falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª 

Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não 

possui interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º 
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Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem 

já não era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo 

assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar a 

notificação pleiteada. 7) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 17 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. Alta Floresta/MT, 12 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003435-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEL AGRO MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1003435-68.2017.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 6.487,02 ESPÉCIE: [IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 

URBANO, MUNICIPAIS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Endereço: ARIOSTO DA RIVA, 3391, 

CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AGROMEL AGRO MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA - ME 

Endereço: Rua A, 351, Centro, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: A Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT, propôs Ação 

de Execução Fiscal, nos moldes da lei n.º 6.830/80. DECISÃO: Vistos. 

Tendo em vista que esta Magistrada não logrou êxito em localizar novo 

endereço da parte executada, via sistema INFOJUD, cf. extrato em anexo, 

DEFIRO o pedido retro, determinando seja expedido Edital da parte 

executada, com prazo de 30 dias, para a citação, atentando-se para a 

regra contida no artigo 8º, IV da Lei 6.830/80. Decorrido “in albis” o prazo 

acima, nos moldes determinados pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde 

já, como curador especial da parte executada, o douto Defensor Público 

que milita nesta Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente para 

manifestar no feito no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos. 

Alta Floresta, MT, 8 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Fica(m) ainda advertido(a, s) 

o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, 

digitei. Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001078-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NETA DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

RAIMUNDO JOSE SANTOS ARAUJO (EXEQUENTE)

RAYMON DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001078-52.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

RAIMUNDO JOSE SANTOS ARAUJO, FRANCISCA NETA DA SILVA 

ARAUJO, RAYMON DA SILVA ARAUJO EXECUTADO: ANGELICA GARCIA 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por 

Raimundo José Santos Araújo e outros contra Angélica Garcia dos 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

ao Id. 16350452 a parte exequente alegou que a parte executada praticou 

fraude à execução ao transferir para sua filha a integralidade das quotas 
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sociais da empresa Santos & Garcia Ltda. – ME que lhe pertence (50% da 

empresa) depois de 08 (oito) dias após a intimação da prolação da 

sentença condenatória, sendo que não há nenhum outro bem em nome da 

parte executada. Por tal motivo, pugnou para que seja deferida medida 

liminar para bloquear 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da 

empresa Santos & Garcia Ltda. – ME, que atualmente está em nome da 

filha da executada (Larissa Brasileira Garcia dos Santos). Requer ainda, 

que seja reconhecida a fraude à execução e consequentemente 

declarada ineficaz a transferência das quotas sociais da empresa. A 

petição veio acompanhada com diversos documentos. É o brevíssimo 

relatório. DECIDO. Sem delongas, quanto ao pedido liminar, cabe enfrentar, 

inicialmente, seu primeiro requisito, qual seja, a “probabilidade do direito”, o 

qual repousa na plausibilidade do direito alegado. No ponto, afirma a parte 

exequente que houve fraude à execução pela transferência irregular das 

quotas sociais da executada em relação à empresa Santos & Garcia Ltda. 

– ME, para sua filha, com a suposta finalidade de ludibriar a execução que 

estava por vir. Cabe ressaltar que a documentação acostada indica que a 

transferência das quotas sociais foram realizadas na data de 02/03/2015, 

sendo que a sentença condenatória foi proferida em 20/02/2015, 

demonstrando, ao menos sumariamente, a verossimilhança das alegações 

iniciais. Mesmo que não fosse em outro momento, desde que há uma ação 

em face da pessoa transferir bens de sua propriedade quando estiver 

sendo processada em demanda com cunho indenizatório é agir 

contrariamente aos preceitos consignados pela boa-fé. Logo, está 

demonstrada a probabilidade do direito para o deferimento da medida, 

principalmente porque há fortes indícios de prática fraudulenta em relação 

à execução. Já o segundo requisito, o perigo de dano ou o resultado útil 

do processo, este se constitui no fato de que até o momento não foi 

encontrado nenhum outro bem em nome da parte executada e o único 

patrimônio que a ela pertencia foi transferido para sua filha. Assim, sem 

dada medida há um grande perigo de tornar o cumprimento de sentença 

inócuo, já que a provas de que a executada se desfez de seu patrimônio, 

para driblar eventuais atos constritivos. Sobre a questão, o seguinte 

julgado: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE BENS DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA 

EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – DISPENSA DE 

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS EM DESFAVOR DO 

ALIENANTE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE 

AFASTADA – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A alienação de bem é considerada fraude à execução 

quando, ao tempo da venda, tramitava contra o devedor ação capaz de 

reduzi-lo à insolvência. Inteligência do art. 792, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Além dos requisitos objetivos previstos em lei, doutrina e 

jurisprudência adotam pressuposto de natureza subjetiva, qual seja, a 

prova de que o adquirente do bem tenha ou poderia ter conhecimento da 

existência de ação judicial movida em desfavor do alienante, nos termos 

do artigo 1º, §2º da Lei nº. 7.433/85. A dispensa da apresentação de 

certidão de feitos ajuizados em desfavor do alienante, no ato da lavratura 

de escritura de compra e venda, afasta a presunção de boa-fé do terceiro 

adquirente, devendo subsistir a constrição judicial sobre os imóveis objeto 

da demanda. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 22/05/2018)”. Sendo assim, presentes os requisitos para 

a concessão da tutela provisória de urgência, não resta alternativa senão 

congelar o correspondente de 50% (cinquenta por cento) das quotas 

sociais da empresa Santos & Garcia Ltda. – ME, até decisão ulterior. 

Consigno que a presente decisão está sendo proferida em momento de 

cognição sumária quanto ao fato lançado e poderá ser revista após o 

contraditório se houver motivações para tanto. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300 do CPC/2015: 1) CONCEDO A TUTELA postulada, 

pelo que DETERMINO o congelamento de 50% (cinquenta por cento) das 

quotas sociais da empresa Santos & Garcia Ltda. – ME, até decisão 

ulterior. 1.1) OFICIE-SE à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

informando a presente decisão, consignando que deverão ser tomadas 

todas a medidas por parte dela para vedar a transferência ou disposição 

das quotas sociais da empresa Santos & Garcia Ltda. – ME (CNPJ n° 

03.198.200/0001-93) que atualmente estão em nome de Larissa Brasileira 

Garcia dos Santos. 2) INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Por fim, já que há impedimento de 

magistrados nos autos em tela, PROVIDENCIE a Secretaria da Vara o 

andamento especial disponibilizado pelo Sistema PJe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004417-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004417-48.2018.8.11.0007 Vistos. 1)Para fins de 

evitar decisão surpresa, em observância ao artigo 10 do CPC/2015, 

vislumbrando, de antemão, a possível ilegitimidade ativa da parte autora, 

ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO, na ação de danos materiais e 

morais, vez que, a camionete a qual apresentou defeito no momento do 

acidente está em nome de seu filho, ora advogado, JEAN CARLO 

STAVARENGO, ainda, considerando que a propriedade de bens móveis 

se transmite pela tradição, INTIME-SE a parte autora para se manifestar a 

respeito, consignando o prazo de 15 (quinze) dias. 2) Após decorrido o 

prazo de que trata o item anterior, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 12 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004425-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004425-25.2018.8.11.0007 Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o depósito das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da presente carta 

precatória, nos termos do art. 290 do CPC. Alta Floresta, MT, 12 de 

dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE BENVINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000591-14.2018.8.11.0007 Vistos. NOMEIO em 

substituição à médica anteriormente designada, a Dra. Pamela Lustosa Rei, 

CRM 8468/MT, para efetuar a perícia na parte autora, independentemente 

de compromisso, com base no artigo 468, II do Novo Código de Processo 

Civil. Cumpra-se nos termos da decisão proferida no Id n. 15381849. 

Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 

12 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001940-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA SILVERIO NOVAKOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001940-86.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

em que a autora MARLY APARECIDA SILVERIO NOVAKOSKI pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com pedido de 

antecipação de tutela, em face de INSS. Com a inicial, vieram os diversos 

documentos (Id´s. 9095720, 9095722, 9095742, 9095750, 9095773, 

9095786, 9095802, 9095822, 9095808, 9095839, 9095847, 9095888, 

9095904, 9095920, 9095926). Recebida a inicial, fora deferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, bem como nomeado perito para realizar a 

perícia na parte autora (Id. 9219644). Realização de perícia, com a 

apresentação do laudo (Id. 9219644) Manifestação da autora acerca do 

laudo (Id. 11991504). Contestação apresenta pela parte requerida, 

combinada com documentos (fls. 90/95). Impugnação à contestação (Id´s. 

12992808, 12992823, ). Certidão de intempestividade da contestação (Id. 

14158411), seguida de manifestação autoral pugnando pela decretação 

de revelia da requerida (15693335). Saneado o feito fora decretada a 

revelia da autarquia ré e designada a audiência de instrução para colheita 

de prova testemunhal (Id. 15779072). Vieram-me os autos conclusos. É o 

que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Tem-se que o 

benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e 

seguintes da Lei 8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes 

requisitos: a) qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência e; c) que a doença ou lesão invocada como 

causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao 

Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. Dessa feita, examinemos o caso em concreto. Submetida a exame 

médico, o Sr. Perito constatou que a parte autora é portadora de 

Tendinopatia do supra espinhoso e bursite, originando incapacidade 

parcial e permanente para o trabalho anteriormente exercido (trabalhadora 

braçal em atividade rurícola), eis que demanda esforço físico. De acordo 

com o laudo pericial, a moléstia teve seu agravamento em 2016 no trato 

com bovinos, sendo que a doença encontra-se em fase evolutiva. Passo à 

análise da qualidade de segurado da parte autora. De acordo com os 

documentos apresentados, a parte autora era segurada especial, quando 

foi cessado o último beneficio de auxílio-doença a si concedido em sede 

administrativa (24/02/2017 – Id. 9095839). Nesse diapasão, em face da 

conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurado, 

bem como cumprida a carência, a parte autora faz jus à concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. 

Contudo, existem nos autos alegações de que a qualidade de segurada 

especial da autora não se configura, baseando-se em notas fiscais que 

comprovam renda do cônjuge da requerente oriundas da venda de leite 

equivalentes a cerca de 3 (três) salários mínimos vigentes (Id. 9095888, 

pág. 2) Entrementes, tal argumento não merece guarida, eis que a autora 

faz prova da aludida qualidade ao carrear aos autos contrato de 

arrendamento em consonância com o disposto no rol do artigo 106 da Lei 

8.213/1991. Ademais, a demandante é produtora rural, sendo que exerce 

suas atividades rurícolas em propriedade com área de 75 hectares (Id. 

9095926), logo dentro do previsto no art. 1, VII, “a”, 1 da Lei 8.213/91, isto 

é, respeitando o limite de 04 (quatro) módulos rurais. Insta salientar ainda 

que o CNIS da autora não apresenta sequer um vínculo urbano (Id. 

12992823 pág. 2), fato que corrobora com a referida qualidade de 

segurada especial. Com efeito, considerando que a parte autora conta 

com 55 (cinquenta e sete) anos de idade (Id. 9095720), entendo que sua 

incapacidade para a prática de serviços que exijam movimentação e 

esforço físico e destreza a incapacitam para as funções anteriormente 

exercidas. Por conseguinte, o benefício de aposentadoria por invalidez é 

devido desde a data do laudo pericial (25/10/2017 – Id. 9095720). A 

efetiva conclusão de que a parte autora encontra-se incapacitada ocorreu 

apenas na data do laudo pericial, data esta que considero como marco 

inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isto 

posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o INSS: a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do laudo pericial (25/10/2017 – Id. 9095720), com renda 

mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição da parte 

Autora; b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao 

benefício do auxílio-doença, com renda mensal de 80% (oitenta por cento) 

do salário-de-contribuição da Autora, desde a data de cessação indevida 

do último benefício (24/02/2017 – Id. 9095839), até o dia anterior à 

realização do laudo pericial (24/10/2017 – Id. 9095720), devendo incidir 

juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelos índices oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela; 

c) concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o 

INSS implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 

60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença; d) Condeno 

o INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais). Requisite-se os honorários periciais junto ao site da 

AJG. e) Concedo à parte autora os benefícios da Justiça gratuita, 

conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: MARLY APARECIDA 

SILVERIO NOVAKOSKI; beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição da 

Autora; data do inicio do benefício: data do laudo pericial: 25/10/2017 – Id. 

9095720; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias 

para o seu cumprimento, eis que houve a concessão de TUTELA DE 

URGENCIA. Retroativamente: beneficio concedido: Auxílio-doença; renda 

mensal: 80% (oitenta por cento) do salário-de-contribuição do Autor; data 

do inicio do benefício: data de cessação indevida do último benefício 

(24/02/2017 – Id. 9095839), até o dia anterior à realização do laudo pericial 

(24/10/2017 – Id. 9095720), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de 

poupança desde o vencimento de cada parcela. Intimem-se. Alta Floresta, 

MT, 11 de dezembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011302-03.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, na pessoa de seu 
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patrono, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 17029524 , foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 54059, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. BOFFO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA PIASON LOURENCO 28958748168 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000003-75.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. BOFFO - COMERCIO - ME 

EXECUTADO: SARA PIASON LOURENCO 28958748168 Vistos. Defiro 

parcialmente o pedido formulado no ID nº 13438816. Para tanto, 

EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor em favor do exequente para fim de 

protesto do título judicial, nos exatos termos do artigo 517 do NCPC. Após, 

INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no feito, 

sob pena de extinção. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 29 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002565-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002565-23.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: TACIANE FABIANI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte devedora apresentou, após a garantia do juízo, embargos à 

execução, os quais foram julgados improcedentes. Após o trânsito em 

julgado da sentença que julgou os embargos, a parte exequente requereu 

a expedição de alvará e a extinção da execução pelo pagamento da multa 

exequenda. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do exequente. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003399-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AQUINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AMERICA 5 DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003399-26.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALESSANDRA AQUINO PERES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Ausente o relatório consoante dicção do artigo 38, da Lei 

n.º 9.099/95 combinado com artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Trata-se de 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, CPC. I – 

Preliminares a) Necessidade de suspensão do feito em razão da afetação 

em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ - arguida pelo Estado de Mato 

Grosso Determinada a suspensão do processo, consoante decisão de ID 

nº. 11205440, procedido o julgamento do referido Recurso Repetitivo, o 

andamento processual fora retomado, consoante decisão de ID nº. 

13737993. b) Chamamento ao processo da União Federal e Incompetência 

deste Juízo Consoante dicção do artigo 10 da Lei nº. 9.099/95 não se 

admite em sede de Juizado Especial qualquer tipo de intervenção de 

terceiro, com exceção do litisconsórcio. Ademais, para demandas dessa 

natureza a responsabilidade é solidária entre a União, os Estados e os 

Municípios. Destarte, impende anotar que certamente a intervenção de 

terceiros provocaria a procrastinação do feito, notadamente porque 

ocasionaria a declinação da competência para a Justiça Federal caso a 

União passasse a integrar o polo passivo da lide. Com isto, a rápida 

solução reclamada na presente demanda, ante os direitos à vida e à 

saúde de pessoa, levam ao indeferimento do pedido de chamamento ao 

processo dos devedores solidários, com fundamento nos artigos 113 e 

139, II, ambos do Código de Processo Civil. Afasto, portanto, a preliminar 

alegada. c) Ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta/MT. Compete 

à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos 

fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra 

expressa do artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 

agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. O termo Estado, aqui, deve ser 

compreendido de forma ampla, abrangendo a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios, afigurando-se a garantia à saúde uma obrigação 

solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que 

implementem este direito social. Desta forma, tal solidariedade permite que 

o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da 

obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da 

regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva. II – Mérito No mérito requer a autora o 

fornecimento gratuito pela rede pública do medicamento ENOXAPARINA 

SÓDICA 40mg, 01 injeção ao dia, 30 injeções ao mês, até seis semanas 

após o parto, prescrito medicamente como imprescindível para o 

tratamento de saúde da requerente. A exordial fora instruída com 

documentos que comprovam a necessidade da autora. Encartado parecer 

técnico emitido pelo NAT (ID nº. 11100069), restou informado que fármaco 

pretendido não está inserido na lista do SUS. Desse modo, a autora fora 

intimada para comprovar a insubstitutividade do medicamento, ocasião em 

que apresentou o relatório médico de ID nº. 11158204, tendo sido 

concedida a liminar pretensa. Determinada a suspensão do feito em razão 

da pendência de Julgamento do Recurso Especial nº. 1657156/RJ, 

referente ao Tema 106, os autos tomaram seu regular prosseguimento 

com a decisão de ID nº. 13737993. Impende anotar que no julgamento do 
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referido recurso fora firmada a seguinte tese: A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos 

fármacos fornecidos pelo SUS; II) Incapacidade financeira de arcar com o 

custo do medicamento; III) Existência de registro na ANVISA do 

medicamento. Modulação dos efeitos: “Sendo assim, verifica-se que o 

caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça à modulação dos 

efeitos deste julgamento, pois vinculativo (Art. 927, inciso III, do CPC/2015) 

no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão 

exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão 

do presente julgamento”. De se frisar que aludida decisão fora publicado 

no DJE de 04/05/2018. Inobstante a imperiosidade da exigência dos 

critérios elencados na tese firmada, via de regra, apenas para as 

demandas distribuídas após do julgamento do RE mencionado, os 

requisitos então fixados já vinham sendo solicitados por este órgão 

julgador há certo tempo, tendo inclusive sido providenciado no presente 

feito. Em relação a tais substâncias, a probabilidade do direito da autora 

decorre, também, da demonstração técnica de que os medicamentos 

fornecidos pelo SUS com a mesma finalidade terapêutica são ineficazes 

ou impróprios para o tratamento, consoante orientação da CNGC/MT, 

conforme vemos: Art. 1.316. A inefetividade do tratamento oferecido pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), no caso concreto, deve ser demonstrada 

por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, 

sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum 

Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação 

Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, 

doses, e fazendo referência também à situação do registro na ANVISA 

(Enunciado 12, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014). Art. 1.318. Recomenda-se a observância 

do Enunciado 16, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014, segundo o qual “nas demandas que visam 

ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da 

evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou 

impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos 

protocolos clínicos do SUS”. Cinge-se que a autora atendeu a solicitação e 

trouxe aos autos laudo médico apontando a insubstitutividade da 

ENOXAPARINA. Desse modo, tem-se que o direito à saúde é direito 

fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições 

constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada à importância dos 

referidos direitos. Ressalta-se que o direito à saúde é direito fundamental 

do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais 

neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos 

direitos. Em que pese às teses defensivas das requeridas, não se pode 

restringir a intervenção jurisdicional em apenas evitar hipótese de morte 

imediata, quando a degeneração, irreversível ou de difícil reversão, da 

saúde das pessoas, obviamente justifica comandos que chamem a 

Administração Pública a sua responsabilidade no que tange ao dever de 

efetivar garantia fundamental. Do texto da norma constitucional ressai o 

intuito de tornar possível o pleno exercício do direito à saúde, promovendo 

o acesso de todos aos meios disponíveis na medicina, não apenas para a 

obtenção da cura das moléstias, mas, também, para amenizar 

desconfortos e dores decorrentes e prevenir que a situação se agrave. 

Nesse sentido deve ser compreendido o termo "acesso universal" utilizado 

no dispositivo do art. 196 da CF. É de se frisar, outrossim, que as ações e 

serviços na área de saúde têm por diretriz o atendimento integral do 

indivíduo, onde se inclui, sem sombra de dúvida, o fornecimento de 

medicamento necessário à preservação da saúde e da vida. Destarte, na 

hipótese, havendo prescrição médica, apontando ser necessário à parte 

autora ingerir determinados medicamentos para manutenção de sua vida, 

entendo dever ser satisfeita a pretensão. Ressalte-se que a medida 

necessária à efetivação da tutela específica, ou à obtenção do resultado 

prático equivalente, deve ser concedida apenas em caráter excepcional, 

em que haja comprovação de o Município de Alta Floresta/MT ou Estado de 

Mato Grosso não estar cumprindo a obrigação de fornecer o devido 

tratamento pleiteado e a demora no recebimento acarrete risco à saúde. 

Por outro lado, comungo do entendimento da atual jurisprudência de Mato 

Grosso quanto à improcedência da demanda em relação ao ente público 

municipal na hipótese em que a medicação objeto da ação não compõe o 

rol da RENAME. Explico. O Sistema Único de Saúde é composto por uma 

rede regionalizada e hierarquizada, nos termos do artigo 198 da 

Constituição Federal cumulado com artigo 7º, IX, b, da Lei Nº. 8.080/90. 

Apesar da solidariedade entre os entes dessa rede, esta deve ser 

entendida em sua ordem de hierarquia, considerando as diversas esferas 

de atuação, quais seja, alta, média e baixa complexidade. Vale frisar que o 

Decreto nº. 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, prevê 

que: Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se: VI - Rede de 

Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 

níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 

integralidade da assistência à saúde; Tal repartição de competência tem o 

escopo de evitar a imposição a determinado ente federado de uma 

responsabilidade que é de outro. Valho me da ocasião para colacionar 

explanação da nobre Desembargadora Relatora Dra. Maria Erotides Kneip 

Baranjak no julgamento da Apelação nº. 75741/2017, que sobre o assunto 

consignou: “Deve se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um 

serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar 

seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua 

organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da 

população que mais necessita. É necessário uma visão macro nas 

demandas de saúde. O ingresso indiscriminado de ações contra o 

Município, ente sabidamente mais frágil no pacto federativo, pode ensejar 

um sério desiquilíbrio em suas contas, pois é imprescindível compreender 

que toda prestação pública demanda, de forma antecedente, a 

correspondente previsão orçamentária. (...) A proteção jurídica do direito à 

saúde enseja a alocação de recursos orçamentários, recursos esses 

que, como se sabe, são limitados, sendo imprescindível a adoção de uma 

decisão política sobre como utilizá-los. (...) A banalização da solidariedade 

nas ações e serviços de saúde tem ensejado a imposição indiscriminada 

de obrigações de altíssimo valor contra os municípios, situação essa que 

se agrava de forma considerável quanto tratamos daqueles com menor 

previsão orçamentária”. Subseguindo a linha de explanação, tem-se, 

portanto, que a competência estabelecida pelo artigo 23 da Constituição 

Federal deve ser interpretada em conjunto com a Lei nº. 8.080/90 e o 

Decreto nº. 7.508/11. Não se trata de negar a solidariedade dos entes da 

federação nas questões relativas à saúde, mas sim, reconhecer a 

repartição entre eles, cabendo a União arcar com os procedimentos de 

alta complexidade/alto custo; aos Estados alta e média complexidade; e 

aos Municípios, ações básicas e de baixa complexidade. A solidariedade 

há de ser aplicada apenas nos casos em que, em decorrência da 

complexidade da matéria, não seja possível apurar qual ente federado é 

responsável pelo caso. Nessa senda, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva do Município para a demanda, mormente em razão do fato de que 

a solidariedade é a viga mestre do SUS. Entretanto, impera a 

improcedência da ação em relação ao ente municipal, em decorrência da 

repartição de competências, uma vez que a medicação pretendida pela 

parte autora não está inserida na lista do SUS. Quanto à alegação das rés 

de que não restou comprovada a hipossuficiência financeira da autora 

para adquirir a medicação, é fato que a requerente trouxe aos autos 

holerite comprovando sua contratação como professora, em caráter 

temporário, iniciada em fevereiro de 2018 (porquanto posterior a 

distribuição da ação – ocorrida em novembro de 2017), com subsídio 

aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Vale lembrar que 

consoante demonstram os orçamentos encartados aos autos a medicação 

tem curto mensal aproximado de dois salários mínimos, restando evidente 

que a autora não possui condições de arcar com o custeio da medicação 

sem prejuízo do seu sustento próprio. Destarte, impende anotar que as rés 

não alegaram qualquer fato capaz de afastar a presunção da veracidade 

da afirmação feita pela parte autora, não apresentando nenhuma prova de 

que a requerente detém capacidade econômica, razão pela qual afasto a 

tese levantada. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares 

arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar concedida e CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, o medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 ml – 30 

injeções ao mês, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio da 

quantia necessária para o cumprimento da decisão, observando-se o teto 

legal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Consigno que, por se 

tratar de prestação continuativa, nos termos do artigo 1.320 da CNGC/MT, 

e do Enunciado nº 2 aprovado na I Jornada de Direito de Saúde, competirá 

à parte autora, independente de nova intimação, apresentar 

trimestralmente nos autos relatório médico, a fim de comprovar a 
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permanência da prescrição dos medicamentos mencionados no parágrafo 

anterior, sob pena de perda da eficácia da ordem judicial. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE o feito em relação ao Município de Alta 

Floresta/MT, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUBNER & CHIANESI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUBNER & CHIANESI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001724-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS DA SILVA RIBEIRO SEVERIANO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 15671167, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 12 de 

dezembro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125895 Nr: 2924-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Certifico que procedo a intimação do advogado da autora do fato, do 

inteiro teor da Sentença de fls. 174/175 dos presentes autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002047-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILAN DO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002047-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCILAN DO NASCIMENTO 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARLINDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Cuida-se da análise do pedido de substituição dos 

medicamentos FRONTAL 2mg e RECONTER 20mg, pelo medicamento 

VENLAXIN 75mg (01 por dia) e LEXOTAN 6mg (01 por dia), em razão de 

indicação médica. A petição de ID nº 14672791 e demais documentos 

(laudos médicos: ID nº 14672809, 14672826 e 16486146) fornecem 

elementos mais que suficientes para embasar a concessão do pedido. O 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer técnico informando 

que os medicamentos pleiteados não fazem parte dos protocolos clínicos 

e diretrizes terapêuticas do SUS, bem como informou as notas técnicas 

quanto aos fármacos pretendidos (ID nº 15316077). No entanto, pela parte 

autora foi acostado ao processo laudo médico demonstrando a 

imprescindibilidade do uso dos fármacos pleiteados e a impossibilidade de 

substituição dos fármacos pelos medicamentos constantes nos protocolos 

do SUS. É o necessário a relatar. Decido. A orientação jurisprudencial é 

clara ao permitir a alteração do fármaco, sob o argumento de que 

alterações desta natureza e em casos análogos não configuram a 

modificação do pedido, uma vez que a ação tem por base material o direito 

público à saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal, 

permanecendo inalterada a causa de pedir. Eis o entendimento 

jurisprudencial do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

DIREITO À VIDA E SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

PACIENTE PORTADOR DE DISLIPIDEMIA COM ALTERAÇÕES 

VASCULARES - NECESSIDADE DO USO DE MEDICAÇÃO COMPROVADA - 

RISCO DE VIDA - RECUSA DO FORNECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 196 DA CF - DEVER DO ESTADO - ALTERAÇÃO DOS 

FÁRMACOS REQUERIDOS NA PEÇA DE INGRESSO - JUSTIFICATIVA 

MÉDICA - TRATAMENTO DA MESMA PATOLOGIA - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 264 DO CPC - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. O direito à saúde deve ser assegurado sem distinção a 

todos os cidadãos, e constitui obrigação do Estado prover as condições 

ao seu pleno exercício, incluindo o fornecimento de medicamentos, nos 

termos do artigo 196 da CF. O direito do cidadão em obter do Estado o 

medicamento necessário ao tratamento de saúde, sobrepõe ao fato dele 

não constar na listagem e protocolos clínicos do Ministério da Saúde. A 

modificação dos medicamentos postulados na inicial do mandamus não 

caracteriza a modificação do pedido, que continua sendo o tratamento 

médico, inexistindo ofensa ao art. 264 do CPC, porquanto a ação tem como 

base o direito público à saúde previsto no artigo 196 da CF/88. Precedente 

do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT. MS, 92087/2010, DESA.CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 07/04/2011, Data da 

publicação no DJE 21/04/2011). “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MUDANÇA DE 

MEDICAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO - ARTIGO 

264 DO CPC - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - DEVER 

CONSTITUCIONAL - SISTEMA DE PROTOCOLOS E DIRETRIZES - 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 167 E 174 DA CR/88 - NÃO 
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CONFIGURAÇÃO - DEVER DE ATENDER À NECESSIDADE VITAL DO SER 

HUMANO - RECURSO DESPROVIDO. 1- O pedido de substituição de 

medicação em decorrência de prescrição médica que promove alteração 

nos fármacos em razão da necessidade do tratamento dispensado aos 

apelados não configura a alteração de pedido à qual se refere o artigo 264 

do CPC, pois esta diz respeito à alteração substancial de seu objeto em 

relação ao direito material cuja pretensão se busca efetivar em Juízo. 

Logo, sendo o pleito inicial de fornecimento de medicação, se o estado de 

saúde dos apelados exige adequação dos fármacos, em supressão ou 

aditamento e dosagem, não se caracteriza a modificação de pedido. 2- 

Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la a seu juízo de valor, 

com fulcro no artigo 130, segunda parte, do CPC. 3- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 4- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 5- A intervenção excepcional do Poder Judiciário em 

Políticas Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa 

humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona violação aos artigos 167 e 

174 da CR/88, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da 

própria gestão governamental. 6- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente.” 

(TJMT. Ap, 19510/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012). Ante o exposto, defiro o pedido de 

substituição dos medicamentos FRONTAL 2mg e RECONTER 20mg, pelo 

medicamento VENLAXIN 75mg (01 por dia) e LEXOTAN 6mg (01 por dia), 

conforme orientação médica, sob pena de bloqueio da quantia necessária 

para o cumprimento da decisão, observado o limite previsto no artigo 2º, 

da Lei nº 12.153/2009. Consigno que, por se tratar de prestação 

continuativa, competirá à parte autora, independente de nova intimação, 

apresentar trimestralmente nos autos relatório médico, a fim de comprovar 

a permanência da prescrição dos medicamentos mencionados no 

parágrafo anterior, sob pena de perda da eficácia da medida liminar, nos 

termos do Enunciado nº 2 aprovado na I Jornada de Direito de Saúde. 

Considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO já apresentou 

contestação, cite-se o Município de Carlinda/MT, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de trinta (30) dias, 

nos termos do enunciado nº 1 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Caso seja alegada matéria preliminar na contestação ou 

venha instruída com documentos, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e remeta-se o processo ao Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 143118 Nr: 4674-61.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLV, EMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:17.743-MT, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735

 .Assim, DESIGNO o dia 25 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas para a 

sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri dos pronunciados SÉRGIO LUÍS 

VIANA, Vulgo “PARANÁ” e EVAN MARCELITO ZUPELLI, vulgo “CELITO”, 

“NEGÃO” ou “PARAGUAI”.61.MANTENHO a prisão preventiva dos 

pronunciado.62.PROCEDA-SE a escrivania as intimações das testemunhas 

arroladas pelas partes, requisitando-as, se necessário.63.OFICIE-SE a 

Diretoria do Foro, informando a data, para que providencie o necessário 

para a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri acima 

designada.64.DETERMINO a escrivania que forneça cópias dos autos para 

os jurados, conforme determina o parágrafo único do artigo 472, do 

CPP.65.CIÊNCIA ao parquet e às defesas.66.REQUISITEM-SE os 

p r o n u n c i a d o s . 6 7 . I N T I M E M - S E . 6 8 . C u m p r a - s e  e x p e d i n d o  o 

necessário.69.Às providências.Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 

2018.Milena Ramos de Lima e Souza ParoJuíza de Direito, em Substituição 

Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168435 Nr: 3256-20.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alam Diego da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:OAB/MT nº 20343, Suetonio Paz - OAB:OAB nº 5203-B

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431. para devolução no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000212-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000212-44.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOAO MARCOS GONCALVES Vistos. Trata-se de “Ação de 

Retificação de Registro Civil” ajuizada por JOÃO MARCOS GONÇALVES. 

Aduz o autor que, por erro ou equívoco na declaração da certidão de 

nascimento do autor, consta data de nascimento em 08.09.1949 e filiação 

como Pedro Gonçalves e Cândida Souza Gonçalves, quando, na verdade, 

alega que o correto seria a data de nascimento em 08.01.1949 e filiação 

como Pedro Marcos Gonçalves e Cândida de Souza, bem como, que sua 

naturalidade seria Ibitirama/ES. Para tanto, requer a retificação de seu 

assento de nascimento nos termos supramencionados. A inicial fora 

devidamente recebida (ID. 3255544). O Ministério Público Estadual 

manifestou-se, conforme ID. 3301526. No ID. 5568786 foi juntado aos 

autos ofício expedido pelo cartório de Iporã/PR com informações acerca 

da lavratura do registro do Autor. O Ministério Público Estadual 

manifestou-se, conforme ID. 9196677, explanando acerca da necessidade 

da representação processual ter sido formalizada por instrumento público, 

bem como pugnou que a Parte Autora instruísse os autos com cópia da 

sentença que determinou a lavratura do assento de nascimento, do qual 

pretende retificação, bem como que regularize sua representação 

processual por meio de instrumento público. A Parte Autora 

manifestou-se, conforme IDs. 9570199 e 9571109. O Ministério Público 

Estadual manifestou-se, conforme ID. 9772378. Em decisão de ID. 

10236492 foi determinada a juntada, pela parte autora, de procuração 

pública. O que foi feito no ID. 11265770. O Ministério Público Estadual 

manifestou-se no ID. 12124418 pugnando pela realização de audiência de 

instrução de julgamento. Foram fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento no ID. 12642541. A 

audiência foi realizada no ID. 13728757, em que foi colhido o depoimento 

pessoal do autor. O Ministério Público manifestou no ID. 1596047. DECIDO. 

Como bem manifestou o parquet, DETERMINO a expedição de ofício à 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia, quanto ao RG 

155.367, a fim de que seja verificado e enviado informações à este juízo 

acerca dos documentos que foram utilizados na confecção do 

mencionado RG, pois até o presente momento as alegações e documentos 

apresentados pelo Autor tornam seu pedido inicial improcedente. 
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Expeça-se o necessário, após a devolução do ofício intime-se novamente 

o MP e voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 24 de outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003434-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003434-83.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT WALTER DO NASCIMENTO INTIMAÇÃO do Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000125-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DE SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ DOS ANJOS LEITAO OAB - PA013409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL SALLES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000125-20.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 124.354,77; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: ELIO DE SA Parte Ré: 

EMBARGADO: LOURIVAL SALLES Vistos. Tratam-se de “Embargos a 

Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo” ajuizados por ELIO DE SÁ em 

face de LORIVAL SALLES. Aduz tratar-se de execução de título executivo 

extrajudicial supostamente firmado em 18 de abril de 2012, todavia, aduz 

que, quando da celebração do contrato, foi induzido a erro o Embargante, 

fazendo-o assinar o suposto contrato, cujo conteúdo o Embargante não 

tinha conhecimento. Logo o contrato de execução se funda em título 

inexequível, maculado pela má-fé e pelo dolo, logo, requer a atribuição de 

efeito suspensivo aos Embargos à Execução. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

os Autos verifica-se que a lide baseia-se em crédito oriundo de contrato 

celebrado entre o Embargante e a Embargada. Logo, deixo de atribuir 

efeitos suspensivos aos embargos, vez que o Juízo não está garantido, 

além disso, as alegações expostas pelo Embargante, em cognição 

sumária, não são aptas a demonstrarem inexistência de negócio jurídico 

celebrado entre as Partes. CITE-SE a Embargada para responder à 

demanda no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 675 do Novo 

Código de Processo Civil, constando a advertência dos artigos 334 e 344 

do NCPC. Por fim, deixo de designar audiência de conciliação, conforme 

requerido pelo Embargante na inicial, vez que não há prova oral à ser 

produzida. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 12 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LEITE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003362-96.2017.8.11.0007. AUTOR: 

EVA LEITE DE ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter sofrido acidente de 

trânsito que resultou na sua invalidez permanente. Com a inicial (ID. 

11033462) foram colididos documentos via PJE. A inicial foi recebida (ID. 

11042326), oportunidade em que fora determinada a citação da requerida. 

O requerido ofertou contestação (ID. 12852827), alegando preliminarmente 

a ausência do laudo do IML, por fim, a improcedência do pedido, sob o 

fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos do seu 

direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação, conforme 

ID. 13566419. FUNDAMETO. DECIDO. Inicialmente, consigno que é 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não 

havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 

5929-MT) como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 11 de junho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LEITE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimação do Procurador da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar os quesitos para a perícia médica a ser realizada pelo Dr. 

TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003363-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PATRICK MORAES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))
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Intimação do Procurador da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar os quesitos para a realização da perícia médica a ser realizada 

pelo médico Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003363-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PATRICK MORAES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003363-81.2017.8.11.0007. AUTOR: 

IGOR PATRICK MORAES BATISTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial (ID. 11034366) foram colididos documentos via PJE. A inicial 

foi recebida (ID. 11042253), oportunidade em que fora determinada a 

citação da requerida. O requerido ofertou contestação (ID. 12852611), 

alegando preliminarmente a ausência de laudo do IML requerendo, por fim, 

a improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter provado 

os fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, conforme ID. 13569379. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, consigno que é 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não 

havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 

5929-MT) como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002970-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002970-59.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANO CORREA DA SILVA Vistos. 

Primeiramente, DEFIRO o pedido de ID 13777081 e retiro a restrição 

realizada erroneamente no ID 13626050, em gabinete. No mais, DEFIRO a 

restrição do veículo, objeto deste litígio, para transferência, via RENAJUD, 

conforme requerido no ID 13341646. Em sendo encontrado o bem, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo e 

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

a remoção, permanecendo como depositário do bem. Caso a diligência 

reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito executório, sob pena de extinção. Por 

fim, determino que todas as intimações sejam feitas em nome da 

Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR, 

conforme requerido no ID 13777081. Intime-se. Alta Floresta/MT, 03 de 

julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136600 Nr: 1169-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdOdS, KSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdSJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452/MT, Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

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

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

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

processuais no importe de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e tres reais 

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

sentença de folha 50-51. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais com 

sessenta e dois centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 136377 Nr: 1051-86.2016.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELdS, KTLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON DA SILVA, Cpf: 

05515067177, Rg: 2522991-5, Filiação: Eliana Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 27/04/1994, brasileiro(a), natural de Novo Mundo-MS, 

solteiro(a), tratorista, Telefone 66*3521-9952. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o réu 

a pagar mensalmente ao filho LUIZ EDUARDO LOPES DA SILVA, a título de 

ALIMENTOS, a importância correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, mais 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias do menor.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do NCPC.Sem custas e honorários advocatícios em razão das 

partes serem beneficiárias da justiça gratuita.Publique-se. 
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Intimem-se.Ciência ao Ministério Público Estadual.Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos com as devidas baixas.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 10 de dezembro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103925 Nr: 5677-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 132/133, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2345 Nr: 823-10.1999.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanda Cáceres Gonçalves - 

OAB:5307/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do desarquivamento dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 7344-24.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange de Lima Soares

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do documento 

de fl. 195, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134328 Nr: 7479-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Francisca de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca dos 

documentos de fl. 73/74, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103743 Nr: 5481-23.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Alves Ferreira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do documento 

de fl. 112, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11169 Nr: 430-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Omnia de Armazéns Gerais - 

COAG, Oronzo Giannotte, Alba Di Pinto Gianotti, Maria Elizabeth Martini 

Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacir Scartezini - OAB:7323-SC, 

Marçal Marcellino da Silva Neto - OAB:5865-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-A, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - OAB:4.726

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do auto de 

avaliação de fl. 310/311 bem como para requerer(em) o que entender(em) 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96756 Nr: 5236-46.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105685 Nr: 933-18.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56767 Nr: 1400-70.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lides Terezinha Kronbauer Battirola - ME, 

Lides Terezinha Kronbauer Battirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

261/263, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56946 Nr: 1514-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abneia Vieira dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loti Oliveira & Cia Ltda

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

OAB:5476/MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5474 Nr: 200-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Alto Uruguai Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121081 Nr: 8317-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Tadashi Kinfuku

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Kiyoshi Kinfuku, Hamilton Massahiko 

Masuda, Paulo Eiji Kinfuku, Jhony Yoshio Kinfuku, Komazo Kinfuku, Janete 

Massami Kinfuku, Geraldo Takeshi Kinfuku, Hisako Kinfuku

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT, Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

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

OAB:3624/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Nícolas Massaharu 

Ishitani - OAB:15285-MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de fls. 564/578, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138351 Nr: 2091-06.2016.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ornelas do Amaral Sampaio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição e 

documentos de fls. 102/103, bem como para requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 231/2018

CONSIDERANDO a Portaria nº 223/2018/DF, de 28.11.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de janeiro de 2019;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 223/2018/DF, de 28.11.2018, 

no que tange ao Plantão Judiciário da Comarca de Barra do Garças, no 

período abaixo especificado:

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 7 a 11 de JANEIRO de 2019

Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefones: (66) 3402-4400

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 14 a 18 de JANEIRO de 2019

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 

NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – 

MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 21 a 25 de JANEIRO de 2019

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 28 a 31 de JANEIRO de 2019

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefone: (66) 3402-4400

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).
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Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 12 de dezembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 232/2018

CONSIDERANDO a Portaria nº 223/2018/DF, de 28.11.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de janeiro de 2019;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de substituição formulado pelos meirinhos 

Bazelice Xavier Mendes e Vanderlei Matte;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 223/2018/DF, de 28.11.2018, 

no que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 4, 5 e 6 de JANEIRO de 2019

Oficial (a) de Justiça: VANDERLEI MATTE

Telefones: (66) 99241-1726

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 7 a 11 de JANEIRO de 2019

Oficial (a) de Justiça: BAZELICE XAVIER MENDES

Telefones: (66) 99226-1365

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 12 de dezembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287648 Nr: 11628-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280846 Nr: 7688-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Roberto Pereira de Brito Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277336 Nr: 5624-11.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277063 Nr: 5454-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leyllianne Cristina Ramos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275298 Nr: 4278-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hitalo Hudson Pereira Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SEVERINO NUNES 

PARREIRA - OAB:18.718, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:MT 

8506-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266229 Nr: 16906-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Negreiro Neris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT/5.736/O

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265081 Nr: 16220-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laila Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252144 Nr: 7769-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Campos Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249043 Nr: 5573-34.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADESIO TAVARES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243709 Nr: 1871-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221681 Nr: 3872-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ferreira Lima Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219798 Nr: 2699-13.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Felizarda de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156585 Nr: 8895-72.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir José de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando a informação de fl. 

102, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a providenciar 

a diligência do oficial de justiça na comarca deprecada (Vila Rica), 

referente à deprecata expedida no presente feito, que lá recebeu o nº 

2519-85.2018.811.0049 - Código 67501. Informa-se que aquela comarca 

pode ser contactada através do n. (66)3554-1603.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166513 Nr: 9001-97.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Carrijo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pompilio Chapadense, Nelcy Chapadense, 

Maria Chapadense Osaki, Marly Chapadense, Laura Resende 

Chapadense, Lindaura Chapadense Liberalesso, Dalva Chapadense, Luiz 

Araújo Chapadense, José Araúijo Chapadense, Sônia Maria Chapadense, 

Rafael Chapadense, Luciene Chapadense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266229 Nr: 16906-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Negreiro Neris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT/5.736/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25522 Nr: 419-94.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilmar Peres de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:12297-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 419-94.2001.811.0004, Protocolo 

25522, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285605 Nr: 10422-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Pereira Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Balduíno Macedo

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

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Por determinação judicial certifico que a audiência de instrução designada 

para o dia 13/12/2018 não se realizará tendo em vista que o Juiz estará de 

licença médica para acompanhar familiar em tratamento médico, razão pela 

qual fica redesignada a presente audiência para o dia 28/03/2019 às 

15h15min (Horário de Mato Grosso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205814 Nr: 7054-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Soares da Silva, Odilon Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia Cabral de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272, Pablo 

Leonardo Cantuário de Abreu - OAB:21440/MT

 Por determinação judicial certifico que a audiência de instrução designada 

para o dia 13/12/2018 não se realizará tendo em vista que o Juiz estará de 

licença médica para acompanhar familiar em tratamento médico, razão pela 

qual fica redesignada a presente audiência para o dia 28/03/2019 às 

13horas (Horário de Mato Grosso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243911 Nr: 2006-92.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Ricardo Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Rio Quente, RCI Brasil Prestação de 

Serviços de Intercambio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Gomes de Souza 

Júnior - OAB:64.862-MG, Flávia Azzi de Souza Nicastro - OAB:SP 

168.553, MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - OAB:21.229/MT, Rosana da 

Silva Freitas Ayres - OAB:MT 20.838, Takechi Iuasse - OAB:6113.A

 Por determinação judicial certifico que a audiência de instrução designada 

para o dia 13/12/2018 não se realizará tendo em vista que o Juiz estará de 

licença médica para acompanhamento de familiar em tratamento médico, 

razão pela qual fica redesignada a presente audiência para o dia 

28/03/2019 às 14h15min (Horário de Mato Grosso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183632 Nr: 5195-83.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda, 

terceiros, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Por determinação judicial certifico que a audiência de instrução designada 

para o dia 13/12/2018 não se realizará tendo em vista que o Juiz estará de 

licença médica para acompanhamento de familiar em tratamento médico, 

razão pela qual fica redesignada a presente audiência para o dia 

28/03/2019 às 15h45min (Horário de Mato Grosso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226195 Nr: 6587-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilia Cabral de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelina Soares da Silva, Odilon Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 
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OAB:19.457/MT

 Por determinação judicial certifico que a audiência de instrução designada 

para o dia 13/12/2018 não se realizará tendo em vista que o Juiz estará de 

licença médica para acompanhar familiar em tratamento médico, razão pela 

qual fica redesignada a presente audiência para o dia 28/03/2019 às 

13h30min (Horário de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237102 Nr: 14214-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florielton Teixeira Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Brito Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. Em razão da participação deste magistrado no curso de formação de 

Facilitadores em Círculos de Construção de Paz – Não Conflitivo, na escola 

dos servidores do Poder Judiciário em Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

de instrução PARA O DIA 14 DE MARÇO DE 2019, às 14h30min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO), nos termos da decisão de fl. 103.

 2. Salienta-se que as testemunhas da requerida devem ser intimadas por 

oficial de justiça, uma vez que é assistida pela Defensoria Pública.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267299 Nr: 17527-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA OLIVEIRA 

MENDONÇA, para devolução dos autos nº 17527-77.2017.811.0004, 

Protocolo 267299, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232904 Nr: 11138-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Delaíde Claro 

Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eliel Reis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CARVALHO 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 11138-13.2016.811.0004, 

Protocolo 232904, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268899 Nr: 228-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA NOBRE DE SOUZA - OAB:136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIKA NOBRE DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 228-53.2018.811.0004, Protocolo 

268899, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100632 Nr: 5635-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A /MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do executado (Banco 

Bradesco), via DJE, para informar nos autos os dados bancarios para, 

nos termos da decisão de folhas 180, para expedição de alvará, para 

devolução de valor depositado, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276587 Nr: 5150-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primacre - Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do 

Leste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, Roseli Maria de Oliveira 

Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6526, 

Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10271/ MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da complementação da diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de citação, no valor de restante de 

R$ 325,00, conforme folhas 22, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291206 Nr: 13713-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS LOURRAYNE DE SOUZA MOREIRA, Absalão 

Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Terceiros 

Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 
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15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Alegam os Requerentes que possuem o imóvel, onde 

residem com a família, desde novembro de 1990, tendo adquirido-o de 

forma onerosa. A posse se dá de forma mansa, pacífica e contínua há 

mais de 20 anos. Os requerentes sustentam que, agindo de boa-fé, pagam 

regularmente o IPTU do imóvel. Assim, afirmam preencher os requisitos 

para o reconhecimento de usucapião. Pelo exposto, REQUEREM: citação 

do requerido, dos confinantes e terceiros eventualmente interessados, 

intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público e, ao final, seja 

julgada procedente a ação, para assim conceder aos Requerentes o 

domínio do imóvel, determinando-se a expedição do mandado de registro 

no Cartório competente.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Um lote de terras, situado na Rua das 

Palmeiras, n.288, Bairro Jardim Pitaluga, quadra 30-E, lote 18, Barra do 

Garças-MT

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, oportunidade em que deverá ser INTIMADO para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 23 de 

JANEIRO DE 2019, às 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

consignando as advertências legais, bem como citem-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.2. Expeça-se mandado de citação pessoal para a 

confinante LUZIA MARIA DOS SANTOS, conforme mencionado na inicial 

(fls. 08). 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse 

na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município. Remetam-se cópias da inicial e documentos.4. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos doa rt. 99, §3º, do CPC/2015.5. 

Notifique-se o Ministério Público.6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 21 de novembro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207064 Nr: 7808-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME , Reinaldo 

Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as juntadas das informações de fls. 114/120 e, em 

cumprimento a decisão de fl. 113, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente para manifestar, no prazo de 5 dias, requerendo o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 4386-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Guggisberg Bicudo, Marco Aurelio Mendonça 

Coelho, Lucivam Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Pereira Martins, Davi Guggisberg 

Bicudo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Pedro Duarte de 

Moraes - OAB:22768/MT, Marceli Fernanda Carelli - OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Maicom Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:MT-22.768

 Certifico que, tendo em vista o cálculo das custas referente a 

reconvenção, conforme fl. 270 e, em cumprimento a decisão de fl. 268, 

impulsiono os presentes autos para intimar o reconvinte/requerido, para 

que no prazo de 15 dias recolha referidas custas processuais.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252160 Nr: 7781-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA LILIA VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação e demais atos, no valor total de R$ 

36,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264666 Nr: 15948-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Nunes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:30998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, no valor total 

de R$ 36,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250352 Nr: 6455-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça de 

fl. 107 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste nos 

autos acerca de referida certidão e requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290520 Nr: 13325-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moacir Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na 

inicial.15.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 21 DE JANEIRO DE 2018, às 09h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO). 16.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição 
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entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes 

acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 

334, do CPC/2015.17.Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. 18.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201775 Nr: 4848-16.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216155 Nr: 551-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFEBdSeR, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Krachinski Duarte - 

OAB:PR/45.095, Sergio Masanabu Nakatani - OAB:48.904 OAB/PR

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerIdo/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

207/212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287724 Nr: 11664-09.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liegy Divina Onofre de Oliveira 

- OAB:GO 22.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 287724

Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida não foi encontrada, conforme 

certidão anexada as fls. 23, cancelo a audiência aprazada, e intime-se a 

parte autora para apresentar novo endereço.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164103 Nr: 5816-51.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Fernando Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Willian 

Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO FERNANDO MACIEL, Cpf: 

03343215902, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 76.372,71 - Valor 

Atualizado: R$ 76.372,71 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Diante das frustradas tentativas de citação da 

parte executada, defiro a citação por edital. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camila Maria Souza 

Cardozo, digitei.

Barra do Garças, 27 de agosto de 2018

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98638 Nr: 3647-62.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Jardim Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 PROCESSO Nº 3647-62.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 98638

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT em face de IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA 

LTDA.

À fls. 384, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidões de dívida ativa contraídas 

pela(s) executada(s) em razão desta(s) ter (em) satisfeito voluntariamente 

a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, 

como elenca à fls. 385, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na(s) certidão(ões) 

de dívida pública apresentada(s), não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e ARQUIVEM-SE com as 

baixas de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.
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CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97470 Nr: 2456-79.2010.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodocon Construções Rodoviárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Mello Filho - 

OAB:6341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 228/236 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

199/205.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262318 Nr: 14438-46.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Regina Schneider Alencar e Távora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de cobrança c/c tutela de urgência e evidência, ajuizado 

por Lúcia Regina Schneider Alencar e Tavóra, em face do Estado de Mato 

Grosso, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224877 Nr: 5823-04.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julião Teixeira da Silva Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada pelo requerido. 

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, para a apresentação 

do laudo pericial, a contar da data da realização da perícia.Com a perícia 

nos autos abra vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 

(dez). Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 36254 Nr: 694-72.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Palmares Ltda - Me, Rubens Salles 

de Oliveira Filho, Renato Sales de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia Carmo Farias - 

OAB:13622/MT, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101, SIMONE MARIA PIASSAVA DE 

MORAIS - OAB:128854

 Processo nº. 694-72.2003.811.0004 – Cód. 36254

VISTOS.

Expeça-se o competente alvará de levantamento de valores, do bloqueio 

realizado, fls. 215/v, à conta indicada pelo exequente, fls. 219.

Realizada a busca de ativos em nome da empresa executada, via sistema 

BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Dessa forma, em face da ausência de bens, suspendo o feito, pelo prazo 

de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Dê ciência ao autor.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 05 de dezembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 55228 Nr: 2590-82.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 PROCESSO Nº 2590-82.2005.811.0004 – CÓDIGO Nº 55228

Vistos.

À fls. 151, fora determinada a intimação da parte exequente para que 

manifestasse, em prazo assinalado, acerca da certidão de fls. 150. 

Ocorre que houve transcurso do referido lapso temporal, sem 

manifestação juntada pela autora, conforme consta em certidão de fls. 

153.

Assim, INTIME-SE novamente a exequente, pessoalmente, para, em 10 

(dez) dias, manifestar nos autos, a respeito da certidão retro, sob pena de 

extinção e consequente arquivamento do feito, dada a inércia configurada 

há mais de trinta dias e o possível abandono da causa, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255118 Nr: 9683-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionisclay Bento Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Lilian Carla Silva Rosa Valoes Metello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DE OLIVIERA 

ROHDEN NOGUEIRA - OAB:16235-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Mario Lucio Franco - OAB:MT 5.746

 PROCESSO Nº 9683-76.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 255118

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram satisfeitas ou se 

pretendem produzir outras provas em eventual fase de instrução.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170629 Nr: 3053-43.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalci Francisco da Silva, Município de General 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 PROCESSO CÓD. 170629

Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por Renato Silva 

Vilela em face de Dalci Francisco da Silva e Município de General Carneiro.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca da penhora, digam as partes no prazo de 10 (dez) 

dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 05 de dezembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 292080 Nr: 14217-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Jesus de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 07.12.2018, às 16h53min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Advogado Adelmo Henrique Oliver (OAB/MT- 

18461). Presente o réu Adilson Jesus de Matos, foi esclarecido o direito 

ao silêncio (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, obtendo as 

seguintes respostas gravadas em áudio. Após o MM Juiz decidiu: “1.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215114 Nr: 12528-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Garcia Mulinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Decisão

Autos nº 277227

Trata-se de executivo de pena, instaurado em desfavor de Paulo césar 

Rodrigues de Souza, nascido em 21.09.1987, filho de Deusa Monteiro 

Rodrigues e José Manoel de Souza, ostentando a seguinte guia de 

execução penal:

 a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 03 (três) anos de reclusão; Regime: aberto; 

Crime: art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei n° 

8.069/90; Prisão em: 04.03.2015; Soltura em: 16.03.2015; Data do fato: 

04.03.2015; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; Recebimento da 

denúncia: 24.04.2015; Sentença: 23.01.2017; publicação da sentença: 

prejudicado; Substituição: Sim; Intimação pessoal da sentença: 

23.01.2017, fl. 30; Data de julgamento de recurso de apelação: não houve; 

Trânsito em julgado para o Ministério Público: 23.01.2017; Trânsito em 

julgado para o réu: 23.01.2017.

 Em sede de sentença, pelo juízo de condenação fora convertida a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo prestação 

pecuniária em favor da vítima e prestação de serviços à serem definidos 

pelo juízo de execução.

 Conforme decisão de fl. 37, substitui-se a condição atinente à prestação 

de serviços pelo comparecimento mensal em juízo, mantendo a condição 

de prestação pecuniária em seus exatos termos.

 Representado pela Defensoria Pública, o reeducando informa estar 

acometido por doença bronco-respiratória, tuberculose, estando sem 

condições financeiras para proceder o pagamento integral da pecúnia 

fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais), necessitando deste modo do 

parcelamento deste valor em 06 (seis) prestações mensais. Acompanham 

documentações médicas em fls. 42/46.

 O Ministério Público manifesta pelo deferimento do pleito defensivo.

 Neste sentido, demonstrada a necessidade do parcelamento da 

prestação pecuniária, defiro o parcelamento e 06 (seis) prestações fixas 

e mensais de R$ 100,00 (cem) reais, a serem remetidas em favor da 

vítima.

 Ainda, intime-se a vítima Luciana Martins Miranda para fornecer conta 

bancária qual será submetido o pagamento.

 Incabível aplicação de indulto ou comutação diante a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos da ADI n° 

5.874/STF.

 Aguarde-se o regular cumprimento da reprimenda.

 Havendo postulações, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 285924 Nr: 10613-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Barros Rocha - 

OAB:SP-251.555

 Decisão

Autos nº 285924

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Edgar 

Alves dos Santos, nascido em 26.02.1981, filho de Valdair Alves dos 

Santos e Maria Lúcia dos Santos, ostentando a seguinte guia de execução 

penal definitiva, oriunda da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Araçatuba – SP:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 11 (onze) 

dias-multa; Regime: aberto; Crime: art. 180, caput, c/c art. 71, caput, 

ambos do Código Penal; Prisão em: prejudicado; Soltura em: prejudicado; 

Data do fato: 13.08.2010; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; 

Recebimento da denúncia: 10.04.2013; Sentença: 27.02.2015; publicação 

da sentença: 02.03.2015; Substituição: não; Intimação pessoal da 

sentença: prejudicado; Data de julgamento de recurso de apelação: 
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17.06.2016; Trânsito em julgado para o Ministério Público: 29.07.2016; 

Trânsito em julgado para defesa e réu: 04.07.2016.

Conforme decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara das Execuções 

Criminais da Comarca de Araçatuba – SP, a pena privativa de liberdade foi 

convertida por restritiva de direito, mais notadamente a prestação de 

serviços à comunidade, obedecendo ao disposto no art. 149, §1°, da LEP, 

sendo o reeducando intimado pessoalmente, fl. 67.

Diante certidão de fl. 86, tomou-se conhecimento que o reeducando 

mantém endereço fixo nesta Comarca, razão pela qual vieram-me os autos 

conclusos para promover à fiscalização das condições de cumprimento 

de pena do regime aberto.

Atento à decisão de fls. 60/61, mantenho a pena restritiva de direito 

atinente à prestação de serviços a comunidade em seus exatos termos, 

devendo o reeducando comparecer no CRAS munido de documentos 

pessoais para a distribuição do local em que prestara os serviços.

 Intime-se o reeducando para dar imediato cumprimento à condição em 

endereço informado em fl. 86, a saber, Rua General Carneiro, n° 488, 

Bairro Santo Antônio – Barra do Garças – MT.

 Oficie-se ao núcleo do CRAS da presente decisão.

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 28.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 166668 Nr: 9203-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão Autos nº 166668 4. Dispositivo: a) Regrido cautelarmente o 

reeducando Fernanda Pereira dos Santos ao regime fechado; b) 

Expeça-se mandado de prisão com validade em 06.12.2030, quando, 

então, estará extinta a pretensão executória; c) Cumprido o mandado de 

prisão, seja o reeducando conduzido imediatamente para audiência de 

justificação; d) Homologo cálculo de pena de fl.228; e) Envie-se cópia do 

cálculo de pena ao reeducando Fernando Pereira dos Santos, nos termos 

do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84; f) Retifique-se a guia de 

fls.72/72-v para que conte na infração “art. 157,§2º, inciso II, do CP”; g) 

Remeta-se ao arquivo provisório até a prisão, o comparecimento 

espontâneo ou a prescrição da pretensão executória que ocorrerá em 

06.12.2030; h) Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 11.12.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287315 Nr: 11455-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Henrique Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 Decisão

Autos nº 287315

1. Da análise da execução

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Barra do Garças/MT, instaurado contra o reeducando Alan Henrique 

Zocal, nascido em 12.08.1991, filho de Nair Zocal dos Santos, ostentando 

a seguinte guia de execução penal:

a) Guia provisória de fls. 02/02-v: Pena: 06 (seis) anos, de reclusão, e 500 

(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos; Crime: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; 

Regime: Fechado; Data do fato: 22.02.2018; Prisão em: 22.02.2018; 

Suspensão pelo art.366, do CPP: Não houve; Recebimento da denúncia: 

18.05.2018; Sentença e publicação: 25.06.2018; Substituição: Não houve; 

Intimação pessoal da sentença: 28.06.2018; Data do julgamento da 

apelação defensiva: aguardando distribuição; Trânsito em julgado para o 

MP: 03.07.2018; Trânsito em julgado para a defesa: aguardando 

julgamento.

 Conforme cálculo de liquidação de pena de fl.22, elaborado em 

03.10.2018, o reeducando resta cumprir a pena de 05 (cinco) anos, 04 

(quatro) meses e 10 (dez) dias, do total de 06 (seis) anos.

 Em fls.24/25, o reeducando, por intermédio da defesa técnica constituída 

requer a transferência para o presídio do Carumbé, Comarca de 

Cuiabá-MT, para que o reeducando possa ter convívio com seus 

familiares, uma vez que este estabelecimento prisional ser mais próximo 

da residência de seus familiares, conforme comprovante de endereço em 

fl.27, bem como documentos de fls.28/31 que comprovam o vínculo 

familiar.

 Instado a se manifestar em fl.31-v, o Ministério Público requer que seja 

solicitado vaga ou até mesmo permuta ao presídio do Carumbé, Comarca 

de Cuiabá-MT.

Ante interesse manifestado em fls.24/25, pelo reeducando Alan Henrique 

Zocal, em ser recambiado ou por permuta para ao presídio do Carumbé, 

Comarca de Cuiabá-MT, alegando possui familiares naquela localidade, 

solicite-se anuência ao nobre Juízo da Comarca de Cuiabá-MT, para 

recambiar ou por permuta, o reeducando Alan Henrique Zocal, atualmente 

cumprindo pena em regime fechado restando-lhe o montante de 05 (cinco) 

anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, incurso na figura típica do art. 

33, da Lei 11.343/06.

Com anuência, requisite-se a SEJUDH para que efetive as providências 

necessárias para o recambiamento de Alan Henrique Zocal em 30 (trinta) 

dias.

 Incabíveis indulto e comutação, uma vez existente o impedimento previsto 

no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 9.246/17, no qual não será concedido 

indulto às pessoas condenadas por tráfico de drogas.

 Barra do Garças, 11.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 95311 Nr: 215-35.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Decisão

Autos nº 95311

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças/MT, instaurado contra o reeducando Francisco Ribeiro de 

Oliveira, nascido em 27.12.1982, filho de José Fernandes de Oliveira e 

Helena Ribeiro de Oliveira, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia provisória de fls. 09/09v: Pena: 6 (seis) anos de reclusão, 

substituída por duas restritivas de direito; Crime: art. 213 do Código Penal; 

Regime: fechado; Data do fato: 13.4.2004; Prisão em: 4.12.2009; 

Recebimento da denúncia: 03.02.2006; Sentença: 30.11.2009; Intimação 

pessoal da sentença: 11.12.2009; Data do julgamento de recurso 

defensivo: 29.6.2010; Trânsito em julgado para o MP: 11.12.2009; Trânsito 

em julgado para a defesa: 12.8.2010; Trânsito em julgado para o réu: 

12.8.2010.

b) Guia provisória de fls. 187/187v: Pena: 3 (três) anos de reclusão e 30 

(trinta) dias-multa; Crime: art. 148, §1°, incisos IV e V do CP; Pena: 2(dois) 

anos e 6(seis) meses; Crime: art.14, Lei 10.826/03; Regime: fechado; 

Prisão em: 1.11.2011; Data do fato: 1.11.2011; Recebimento da denúncia: 

25.11.2011; Sentença: 2.3.2013; Trânsito em julgado para o MP: 12.3.2012; 

Trânsito em julgado para a defesa: 1.11.2012; Trânsito em julgado para o 

réu: 1.11.2012.

 Em 07.02.2013 (fl.221) o reeducando foi promovido ao regime semiaberto 

mediante as seguintes condições:

“1. Permanecer na Cadeia Pública local durante o repouso noturno, 

compreendido entre as 20h00min e 05h00min (MT), e por tempo integral 

aos feriados, já que o reeducando se inclui no Projeto Educacional 

“Reeducando na Universidade” no final de semana;

2. Comprovar ocupação lícita ou a impossibilidade, em 30 (trinta) dias;

3. Não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

4. Comparecer em Juízo, para informar e justificar suas atividades, sempre 

que determinado;

5. Não frequentar locais de duvidosa reputação;

6. Não se apresentar embriagado em público e não portar arma de 
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qualquer natureza;

7. Comparecer bimestralmente à Psicóloga deste Juízo para Avaliação 

psicológica.

8. Fixo, ainda, como condição judicial, em razão da voluntariedade do 

reeducando, a obrigação de frequência aos cursos oferecidos pelo 

convênio desta Vara e Universidade Univar, todos os sábados das 

13h30min às 17h00min, pelo período de duração da pena, já iniciando o 

comparecimento a partir do próximo dia 11/12/2010.”

 Em 22.07.2014 (fl.293), o reeducando foi promovido ao regime aberto, 

mediante as seguintes condições:

“1.) Recolher-se diariamente à sua residência às 20:00 horas até às 06:00 

horas, permanecendo por tempo integral em sua residência nos domingos 

e feriados, autorizada o recolhimento às 23h30min aos dias de semana, no 

período de estudo;

 2.) Não mudar de endereço sem prévia comunicação e não se ausentar 

da Comarca, por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização deste 

Juízo;

 3.) Não frequentar locais de reputação duvidosa;

 4.) Não ingerir bebida alcoólica e nem substâncias entorpecentes;

 5.) Comparecimento pessoal e mensal em cartório para justificar a 

atividade exercida e o endereço.”

 Ante prisão em flagrante em 16.02.2017 (fl.301), foi suspenso o 

cumprimento da execução da pena privativa de liberdade (fl.303).

 Em fl.304, sobreveio informação da soltura do reeducando nos autos de 

cód. 246364/1ª Vara Criminal.

 Ante a não localização do reeducando para comparecer em audiência de 

justificação, foi oportunizado a defesa apresentar justificativa.

 Realizada audiência de justificação em 04.12.2017 (fl.311), o reeducando 

foi regredido cautelarmente ao regime semiaberto por descumprir as 

condições de fl.293, aguardando a eventual condenação nos autos de 

cód.246364/1ª V. Criminal.

 Em 19.12.2017 (fl.319) foi deferido a saída temporária do reeducando a 

cidade de Primavera do Leste/MT em 31.01.2018, com retorno em 

01.02.2018 e pernoito no local indicado à fl.276.

 Em fl.321 o reeducando apresentou novo endereço “Rua Edigio Bento, 

Quadra 41, Lote 05, Jardim São João, Esquina com Manoel Ferreira Luz, 

Barra do Garças/MT, CEP: 78600-000”, conforme comprovante de 

endereço em fl.322.

 Conforme cálculo de liquidação de pena de fl.323, elaborado em 

30.05.2018, o reeducando resta cumprir a pena de 03 (três) anos, 08 

(oito) meses e 15 (quinze) dias do total de 11 (onze) anos e 06 (seis) 

meses.

 Conforme ofício nº469/2018/CPBG-MT, o reeducando manteve desligada 

a tornozeleira eletrônica por várias no mês setembro de 2018.

 Em 14.11.2018 (fls.341/341-v), foi decretada a regressão cautelar ao 

regime fechado, pelo descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

 Expedido mandado de prisão em 24.11.2018 (fls.343/344).

 Em fls.345/352, o reeducando, por intermédio da Defensoria Pública 

requer a revogação do mandado de prisão de fls.343/344, uma vez que 

justifica estar trabalhando nos dias 03.09.2018 a 25.09.2018 e 29.09.2018 

a 07.10.2018, bem como manifesta pela desnecessidade da prisão 

preventiva.

 Instado a se manifestar em fl.356, o Ministério Público requer o 

indeferimento do pedido formulado, pugnando pela designação de 

audiência de justificação para a oitiva do reeducando, para subsidiar 

eventual regressão.

2. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva

Observo que o reeducando não vem cumprindo as condições fixadas no 

regime semiaberto, bem como praticou novo crime no curso da execução 

penal conforme se detecta-se nos autos de cód. 246364/ 1ª Vara Criminal.

 Além disso, o reeducando foi condenado em 20.02.2018 nos autos nº 

3761-54.2017.811.0004 de cód. 246364/1ª Vara Criminal, verbis:

 “a)Condeno o denunciado Francisco Ribeiro de Oliveira como incurso na 

sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando, a pena de 05 

(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime 

inicialmente fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP), vedada a substituição e a 

suspensão condicional da pena;

 b)Condeno o denunciado Francisco Ribeiro de Oliveira ao pagamento de 

500 (quinhentos) dias-multas, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia 

multa (art. 43, Lei 11.343/06);

c)Concedo ao acusado direito de recorrer em liberdade, sob 

monitoramento eletrônico (já aplicado);

d)Revogo a medida cautelar diversa da prisão prevista no inciso III, do art. 

319, do CPP;

e)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);

f)Destrua-se a droga apreendida (item 1– fl. 21);

g)Decreto a perda do valor e bens apreendidos (itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7 – fl. 

21), em favor da União, conforme artigo 63, da Lei 11.343/06;

h)Com o trânsito em julgado: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, 

inc. III, CF/88); 2) expeça-se mandado de prisão, caso não tenha havido 

cumprimento, pelas cautelares fixadas, de fração temporal apta para a 

progressão; 3) após a captura, forme-se o Executivo de Pena (art. 105, da 

LEP), e 4) cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06;

i)No executivo de pena do denunciado anote-se a detração de 14.02.2017 

até 12.06.2017, pela prisão cautelar, e a detração de 12.06.2017 até o 

trânsito em julgado, pela monitoração eletrônica;

j)Na intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, 

CNCGJ-TJMT;

k)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o 

trânsito em julgado e ultimadas as determinações supra.”

Ao reeducando foi negado o direito de recorrer em liberdade. Houve 

recurso de apelação defensivo, atualmente em trâmite.

Ademais, mantenho a prisão preventiva do reeducando, uma vez não 

houve alteração na situação fática que ensejasse a revogação, bem como 

houve condenação na 1ª instância, mantida na 2ª instância, aplicando-se o 

regime fechado para o cumprimento da pena, conforme acórdão oriunda 

da Apelação Criminal 46637/2018/TJMT, anexada a esta decisão.

Assim, entranhe-se neste autos a guia de execução provisória 

corresponde aos autos de cód. 246364/1ª Vara Criminal, para soma ou 

unificação das penas.

 Ademais, o decreto de prisão deve persistir em razão de, conforme ofício 

da central de monitoração de tornozeleiras eletrônicas, o reeducando 

descumprir, repetidas vezes, as condições desta cautelar não prisional.

 Dispositivo

a) Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelo 

reeducando Francisco Ribeiro de Oliveira em fls. 345/352;

 b) Entranhe-se neste autos guia de execução provisória corresponde aos 

autos de cód. 246364/1ª Vara Criminal, para soma ou unificação das 

penas;

 c) Vistas ao Ministério Público e Defesa;

Barra do Garças, 11.12.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 183013 Nr: 4692-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Coelho da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Ante o exposto:a)Requisito avaliação médica, pelo profissional médico 

oficiante na Cadeia Pública, para que responda, em 03 (três) dias os 

requisitos expostos nas fls. 283-284;b)Com o laudo, conclusos;c)O 

médico deverá ser intimado com cópia das fls. 283-284.d)Incabíveis indulto 

e comutação, nos termos do art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 

9.246/17;Barra do Garças, 11.12.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280828 Nr: 7675-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Em 11.12.2018, às 17hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e os Advogados Ramon Honda Silva 

(OAB/MT-23.916) e Rogério Nóbrega da Silva (OAB/MT-14736). Após, o 
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MM. Juiz decidiu: “1. Diante do oficio 1420/2018, oriundo da Diretoria Geral 

da Administração Penitenciaria de Aragarças/GO, designo audiência para 

o dia 10/04/2019 às 13hrs30min, para oitiva da testemunha Ronan de 

Sousa Toledo e Mikaele Salvador Dias. 2. Intime-se as testemunhas e a 

defesa técnica.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 ____________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287710 Nr: 11653-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão Autos nº 287710 Confeccione-se cálculo de liquidação pena 

computando o disposto no item “g”, do dispositivo de fl.25-v, qual seja: 

“detração de 09.03.2012 (fl. 1233) até 19.03.2012 (fl. 1680/1681), e de 

19.03.2014 (fl. 2982/2987) até 22.08.2014 (fl. 3235/3236), bem como 

anote-se a fração de progressão de 1/6 quanto aos delitos comuns e de 

2/5 quanto ao delito hediondo (art. 273, §1º-B, inc. I, CP), nos termos do 

art. 1º, inc. VII-B, Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 9.695/98, bem 

como anote-se que a progressão de regime quanto aos crimes de 

peculato e corrupção passiva pressupõe a reparação do dano, nos 

termos do art. 33, § 4º, do CP, com redação dada pela Lei nº. 10.763/03.” 

Não havendo impugnação pelo Ministério Público e pela defesa, envie-se 

cópia do cálculo de pena ao reeducando Orlando Alves Teixeira. 

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, nos autos de cód. 

103431/1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva. Incabível indulto, eis que não 

atingido o requisito objetivo, previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 

9.246/17, quanto ao crime previsto no art. 126, caput, do CP. Incabíveis 

indulto e comutação quanto aos crimes previstos no art. art. 273, §1º-B, 

inciso I, do CP, é crime hediondo (art.1º, VII-B, da Lei nº 8.072/90), com 

impedimento no art.3º, inciso III, do Decreto nº 9.246/17, e quanto ao art. 

312, caput, c/c art. 317, caput, do CP, foram excluídas do Decreto nº 

9.246/17, por força do item 7, inciso I, da ADI 5874 MC/DF. Coloque-se a 

tarja negra nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 11.12.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 286911 Nr: 11176-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionathan dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de cód.286911

Trata de Ação Penal distribuída em desfavor do réu Dionathan dos Santos 

Ferreira, em 22.04.1989, filho de Valdivino Ferreira de Nazaré e Adelaide 

Vieira dos Santos, condenado, como incurso nas sanções do art. 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, de reclusão, em 

regime fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

O réu Dionathan dos Santos Ferreira, por intermédio de defesa técnica 

constituída, interpôs recurso de apelação em fl.133, acompanhado com as 

razões recursais em fls.134/145.

Do exposto:

a) Recebo recurso de apelação interposto em fl.133;

b) Aguarde-se a devolução do mandado de intimação do réu Dionathan 

dos Santos Ferreira devidamente cumprido;

c) Vistas ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões;

d) Com as contrarrazões, remetam-se os presentes ao Egrégio TJMT;

e) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 11.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012169-63.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FONSECA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Robson Luiz Teixeira de Oliveira (TESTEMUNHA)

Marcelo Braguine Nafetone (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para comprovar o efetivo 

cumprimento do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001918-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS (REQUERENTE)

HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS & CIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YEHYA CHAKIB GHALFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

JX VENDAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/02/2019, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001705-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))
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WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA AZEVEDO JAGUARIVEL MARQUARDT (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 30/01/2019 Hora: 17:00/MT

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

Ofício n. 1779/2018 Barra do Garças - MT, 12/12/2018 Referência: 

1002103-41.2018.8.11.0004 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: WILIS ALVES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A 

Senhor(a) Diretor(a): Cumprindo determinação do MM. Juiz de Direito da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do 

Garças - MT, Doutor FERNANDO DA FONSECA MELO, solicito a Vossa 

para que promovam a exclusão em comento em nome do requerente, 

WILIS ALVES DA SILVA , CPF/MF sob Nº 361.128.011-91 fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome do 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade , conforme r. decisão , cujas cópias seguem anexas. 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento n° 56/2007-CGJ AO (A) Diretor do SPC Rua 

Boa Vista, nº 51 – Centro São Paulo – SP CEP: 01.014-911

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

Ofício n. 1780/2018 Barra do Garças - MT, 12/12/2018 Referência: 

1002103-41.2018.8.11.0004 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: WILIS ALVES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A 

Senhor(a) Diretor(a): Cumprindo determinação do MM. Juiz de Direito da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do 

Garças - MT, Doutor FERNANDO DA FONSECA MELO, solicito a Vossa 

para que promovam a exclusão em comento em nome do requerente, 

WILIS ALVES DA SILVA , CPF/MF sob Nº 361.128.011-91 fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome do 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade , conforme r. decisão , cujas cópias seguem anexas. 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento n° 56/2007-CGJ AO Diretor do Serasa 

AVENIDA DOUTOR HEITOR JOSÉ REAL-UNIDADE SÃO CARLOS BAIRRO 

DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR SÃO CARLOS-SP 

CEP13571-385

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011384-72.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DA PESCA COM DE PRODUTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA MUNIZ OAB - RJ0107948S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEIBER NOGUEIRA DE CARVALHO COUTINHO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, a fim de retirar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos, para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010530-49.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DE SOUZA FIALHO NOMINATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FATIMA FLORES OAB - MT0009168A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre Embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-63.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS REIS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,59 (cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011594-26.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES HERMES THEREZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, a fim de retirar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos, para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLORA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,59 (cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 374,80 (trezentos e 

setenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUWAN PABLLO FURTADO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUWAN PABLLO FURTADO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,59 (cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente à taxa. Fica 
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cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE LIMA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos nº 1000838-04.2018.811.0004 Pólo Ativo: VALDIR DE LIMA 

CARDOSO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE FREITAS SALES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 190,00 (cento e 

noventa reais), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

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

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010721-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAIRA PEREIRA GUERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. DA SILVA OPTICA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão 

negativa juntada no Id nº 11348388, sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos nº 1000891-82.2018.811.0004 Pólo Ativo: CLESIO DE SOUZA 

MATOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 
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comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. Observa-se que o autor requereu desistência 

dos autos após a audiência, de modo que não poderá ser acolhido. O fato 

do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte 

autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, 

como a parte autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, 

o processo deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos 

entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos nº 1000898-74.2018.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA REGINA DE 

SOUSA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SABADIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA VIVA PISCINAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 15:20/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 
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deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 157,60 (cento e 

cinquenta e sete reais e sessenta centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 04/02/2019 Hora: 15:40/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011219-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIR CANDIDO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLYESMAN MOREIRA RESENDE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT13777/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDUIR MARTINS DOS REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 16:20/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ULICIO PINTO NEVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.A CONSTRUCAO CIVIL E ASSESSORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 04/02/2019 Hora: 17:20/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 12:40/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 13:00/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BRENDA BANDEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 13:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VASCONCELOS DE SOUZA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,59 (cento e trinta 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANNY RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277995 Nr: 6037-24.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Alvarenga dos Santos, Maxwell Lopes de 

Souza, Weider Rafael Cardoso Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Intimação do Advogado(a) do Autor do Fato para devolução dos autos em 

cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista a 

realização de audiência dia 13/12/2018, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da realização de 

Busca e Apreensão, nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 206851 Nr: 7665-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Vistos, etc. Analisando os autos, observo que a natureza do presente ato 

está equivocada, porquanto consta que ocorreria a materialização de 

audiência de recebimento de denúncia, contudo, conforme fls. 79 

depreende-se que já sobreveio o recebimento, devendo neste caso 

ocorrer audiência de instrução e julgamento. Com efeito, tendo em visto do 

ocorrido, as testemunhas não foram intimadas, razão pela qual DESIGNO 

nova data para a materialização da audiência ora frustrada, que ocorrerá 

no dia 29 de janeiro de 2019, precisamente as 13h45min (Horário de Mato 

Grosso). Proferida em audiência saem os presentes intimados. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 172898 Nr: 6042-22.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Alves Rosa, Roberto Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 DESPACHO

Código: 172898

Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de interrogatório para ser materializada no dia 28 de 

janeiro de 2019, exatamente às 13h15min (Horário de Mato Grosso).

2. Intime-se o réu.

3. Dê ciência ao Ministério Público.
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4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 23 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA MACIEL DE LIMA SILVA 00766010139 (REQUERENTE)

CARLINDA MACIEL DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (REQUERIDO)

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS - MT 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1001852-23.2018.8.11.0004 Valor da causa: R$ 35.202,69 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CARLINDA MACIEL DE LIMA SILVA 

00766010139 Endereço: Rua Castorino Aires da Silva, 3041, Vila Maria, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Nome: CARLINDA MACIEL DE 

LIMA SILVA Endereço: Rua Castorino Aires da Silva, 3041, Vila Maria, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: DMM LOPES 

& FILHOS LTDA. Endereço: RUA IPÊ AMARELO, s/n, (LOT JD PAULA III), 

NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-321 Nome: 

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS - MT Endereço: 

Rua José Pedro, 88, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

Senhor(a): REQUERIDO: DMM LOPES & FILHOS LTDA., CARTÓRIO DO 

SEGUNDO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS - MT A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a sua PROCEDER À 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 14:20 MEDIDA 

LIMINAR: concedo a TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da requerente junto ao Cartório do 2º 

Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar 

que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o 

requerido, bem como, determinar que o réu DMM Lopes & Filhos Ltda. 

suspenda as cobranças até o deslinde do feito. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. BARRA DO GARÇAS, 12 de dezembro de 

2018. BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000584-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico, que em cumprimento ao Artigo 

203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de 

acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para intimar o advogado da parte autora 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça ID.17022549 a seguir 

transcrita “ aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de 2018, me 

dirigi no endereço constante no mandado e lá estando, DEIXEI DE 

PROCEDER A INTIMAÇÃO de RICARDO MENDES DOS SANTOS, haja vista 

não ser possível sua localização, no supermercado fui informado pelo Sr. 

Wellington de que já faz algum tempo que não trabalha mais e não sabe 

seu atual paradeiro.”

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

Processo Número: 1000358-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. (AUTOR(A))

I. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. B. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000358-20.2018.8.11.0006 AUTOR(A): IZADORA BATISTA FIGUEIREDO, 

FRANCIELY BATISTA RÉU: GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO Vistos 

etc. Acolho a cota ministerial de ID 15861045, e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2019, às 13h30min. 

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas arroladas. Advirta-se que caberá aos respectivos 

advogados intimar suas testemunhas para comparecimento em juízo nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Destaca-se que somente 

será realizada a intimação das testemunhas pelo juízo nas hipóteses 
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previstas no art. 455, §4º, do CPC. Ademais, na forma do art. 357, §4º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, 

para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Outrossim, 

tendo em vista o teor do ofício de ID. 16249303, intime-se a parte autora 

para providenciar os dados necessários para a SEGES dar o efetivo 

cumprimento à decisão deste juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se 

o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 11 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1000358-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. (AUTOR(A))

I. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. B. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000358-20.2018.8.11.0006 AUTOR(A): IZADORA BATISTA FIGUEIREDO, 

FRANCIELY BATISTA RÉU: GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO Vistos 

etc. Acolho a cota ministerial de ID 15861045, e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2019, às 13h30min. 

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas arroladas. Advirta-se que caberá aos respectivos 

advogados intimar suas testemunhas para comparecimento em juízo nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Destaca-se que somente 

será realizada a intimação das testemunhas pelo juízo nas hipóteses 

previstas no art. 455, §4º, do CPC. Ademais, na forma do art. 357, §4º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, 

para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Outrossim, 

tendo em vista o teor do ofício de ID. 16249303, intime-se a parte autora 

para providenciar os dados necessários para a SEGES dar o efetivo 

cumprimento à decisão deste juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se 

o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 11 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001951-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001951-21.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSALINA DE QUADRA 

REQUERIDO: ALLYSSON FERREIRA NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Guarda proposta por Rosalina de Quadra em desfavor de 

Allysson Ferreira Nascimento, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, em benefício da criança Anny Gabriely de Quadra 

Nascimento. Narra a requerente, em síntese, que propôs a presente 

demanda para obter judicialmente a guarda de sua neta, posto que possui 

a guarda fática desta há 06 (seis) meses à época da distribuição dos 

autos, quando do falecimento da genitora Andressa de Quadra Mendes, 

sendo que presta toda a assistência necessária para o desenvolvimento 

da criança. Recebida a inicial e determinado a realização de audiência de 

conciliação e mediante entre as partes, a qual restou infrutífera ante a 

impossibilidade de citação do requerido (ID 8271759). Deferida a tutela de 

urgência para concessão da guarda provisória de Anny Gabriely de 

Quadra Nascimento à requerente (ID 9962738) e determinado a citação via 

edital do requerido ante a ausência de sua localização. Decorrido o prazo 

do edital sem manifestação do requerido, fora nomeado como curador 

especial o NPJ/UNEMAT, que apresentou contestação por negativa geral 

(ID 11624456). Realizado estudo psicossocial na residência da requerente 

foi constatado que a criança está sendo bem tratada e cuidada por sua 

avó materna, que tem exercido com responsabilidade a guarda da neta, 

não tendo sido registrado quaisquer condutas desabonadoras (ID 

10281858). A representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência dos pedidos formulados e a consequente concessão da 

guarda definitiva da criança Anny Gabriely de Quadra Nascimento à 

requerente. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, observo 

que, atualmente, a criança encontra-se sob os cuidados da requerente, 

bem como verifica-se que o laudo psicossocial informa que a requerente 

está fornecendo a criança o necessário quanto à sua boa formação, 

saúde e educação. Outrossim, consigno que, após a propositura da 

presente ação de guarda, não veio aos autos qualquer notícia que 

pudesse desabonar a conduta da requerente. Registre-se, ainda, que a 

concessão da guarda definitiva ora pretendida não implicará prejuízos à 

criança ou a seu genitor, posto que, caso sejam alteradas as condições 

atuais de seu desenvolvimento, a guarda poderá ser modificada, 

observando-se os exclusivos interesses da menor, diante da inexistência 

de coisa julgada. Acerca da matéria, já se decidiu: “A concessão da 

guarda, provisória ou definitiva, não faz coisa julgada, podendo ser 

modificada no interesse exclusivo do menor e desde que não tenham sido 

cumpridas as obrigações pelo seu guardião” (RT 637/52 e 596/262). 

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, a fim de conceder a 

guarda definitiva da criança Anny Gabriely de Quadra Nascimento à 

requerente Rosalina de Quadra, nos termos do artigo 1.584, §5º do Código 

Civil. Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas, uma 

vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade 

das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se termo definitivo de guarda e responsabilidade. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cáceres, 11 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006583-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. O. (AUTOR(A))

I. V. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006583-56.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ISABELLY VITORIA NUNES DA 

CUNHA, ADRIANE NUNES DE OLIVEIRA RÉU: SÉRGIO DIVINO DA CUNHA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por I. V. 

N., representada por sua genitora Adriane Nunes de Oliveira em desfavor 

de Sergio Divino da Cunha, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora 

pretende a execução de prestação de alimentos inadimplidas 

correspondentes aos meses de junho de 2014 a agosto de 2018, bem 

como as parcelas que se vencerem no curso do processo. Não obstante 

os fatos narrados, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor 

é o que compreende as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

ação conforme súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º do CPC. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 
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exordial para adequar o rito da expropriação de bens com o cálculo 

atualizado, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo mencionado e devidamente 

certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 27 de 

novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181865 Nr: 3423-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, NILTON DE SOUZA ARANTES - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Márcia Lopes, sendo nomeada inventariante Camila Lopes.

Foram apresentadas as primeiras declarações as fls. 05/09.

Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, referentes 

às Fazendas Estadual, Municipal e Federal às fls.74,75 e 76 

respectivamente.

Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis – 

GIA ITCD às fls.110/111.

Últimas declarações e plano de partilha respectivamente, às fls.78/79 e 

120/123.

Manifestação do Ministério Público favorável à homologação do plano de 

partilha acostado aos autos às fls.124/125.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 120/123, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Márcia Lopes, 

atribuindo aos cessionários e herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros.

 Transitada em julgado, expeça-se o competente Formais de Partilha e 

Alvará Judicial em favor de Camila Lopes.

Sem custas vez que beneficiários da justiça gratuita.

Intimem-se

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 13081 Nr: 2438-04.2000.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA DA SILVA LARA AIRES, MARIA AMÉLIA DE 

LARA AIRES F. BRAGA, LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SAMPAIO LOPES AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Sobrepartilha, pelo rito de arrolamento comum dos 

bens deixados pelo falecimento de Antônio Sampaio Lopes Aires, sendo 

nomeada inventariante Lenita da Silva Lara Aires.

Dispõe a inventariante que o "de cujos" vendeu ao Sr. Jesse Dallen 

Pinheiro Chaves o imóvel de matrícula nº R.2.M-14.650, sendo a 

concretização da venda se dado após o falecimento daquele, razão pela 

qual requer a sobrepartilha do referido bem ao cessionário.

Consta dos autos o plano de partilha às fls. 252-A, o comprovante do 

recolhimento do ITCD, certidão negativa de débitos da Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal, às fls. 254/258.

Posto isso, HOMOLOGO para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sobrepartilha no inventário processado em virtude do 

falecimento de Antônio Sampaio Lopes Aires, contemplando o bem imóvel 

descrito nestes autos, ao Sr. Jesse Dallen Pinheiro Chaves, com 

fundamento no artigo 1.026 do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se a Carta de Adjudicação em favor de 

Jesse Dallen Pinheiro Chaves.

Intimem-se e cumpra-se.

Em seguida, arquive-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 5834-13.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 .Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade 

da parte requerente, o não acolhimento do pedido para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe.Posto isso, indefiro o 

pedido de Justiça Gratuita, devendo a parte requerente proceder com o 

pagamento das custas processuais.Ademais, intimem-se as partes para 

manifestar acerca do acordo que se encontrava em andamento. Não 

tendo sido frutífero, intime-se a inventariante para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 201766 Nr: 4524-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Mateos Nunez da Costa Marques Ferreira, 

Paola Mateos Nunez da Costa Marques de Mesquita, Osmar da Costa 

Marques Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, DANILO PIRES ATALA - OAB:6.062 MT, leiton Tubino 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Posto isso, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, devendo a parte 

requerente proceder com o pagamento das custas processuais.Ademais, 

quanto ao pedido alternativo de determinar ao espólio o custeio das 

despesas inerentes aos autos, de igual modo, não merece deferimento, 

haja vista que, embora a discussão travada diga respeito ao interesse do 

espólio, o pagamento das custas cabem a quem propos a ação e requereu 

as medidas.Desse modo, intime-se a pate autora para recolhimento das 

custas necessárias ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177006 Nr: 459-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCFDS, K, IDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MENDES CURVO 

GUGELMIN - OAB:17484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para que o setor de expedição confeccione mandado de 

intimação pessoal da parte autora para que compareça na Defensoria 

Pública a fim de apresentar o comprovante de quitação do ITCD, como 

solicitado as fls. 88.

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002493-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005251-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCALO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR RÉPLICA Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005456-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR RÉPLICA Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005032-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA SANTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR RÉPLICA Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005362-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOURENCO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003073-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002705-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO JOSE PAESANO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003718-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005524-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 
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a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004381-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004817-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN TELES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002468-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002643-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002815-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOGIVAL SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002890-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, querendo apresente réplica. Cáceres/MT, 12 de 

dezembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto M endes Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168247 Nr: 4868-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DO AMARAL, 

GLACYMARI PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Certifico que a parte executada apesar de intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida em execução. Com efeito impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Exequente, na pessoa de seu Advogado 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018

Eliana de Fátima Segatto Mendes

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160729 Nr: 8544-25.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ALBERTINA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, BV FINANCEIRA 

S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A, ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Analisando os autos constata-se que os autos retornaram do TJMT (sede 

recursal), com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

pleiteando o que entender de direito.
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 Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018

 Eliana de Fátima Segatto Mendes

Gestora Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183948 Nr: 4620-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingá Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 4620-35.2015.8.11.0006 Código 183948 Tipo Cível

Espécie Ação Monitória > Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa > Processo Cível

Polo Ativo INGÁ VEÍCULOS LTDA

Polo Passivo GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT

CITANDO

GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT, CPF n. 029.311.999-66, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$9.318,95 (nove mil 

trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Ação Monitória proposta por INGÁ VEÍCULOS LTDA 

em face de GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT tendo por objeto quitação de 

débito referente à Duplicatas Mercantis com Notas Fiscais n. 27184, 9523, 

26549, 9754 e 27051.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

FABIO SILVA DE OLIVEIRA

Secretaria da 2ª Vara Cível

Portaria 81/2018-DF

Matrícula 32570

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NILSON MARTINS NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSOMAR MARTINS SANTOS OAB - 861.738.801-30 (REPRESENTANTE)

MARCIA DE FATIMA SANTOS NEVES OAB - 303.832.931-20 

(REPRESENTANTE)

NILMARA MARTINS SANTOS OAB - 005.995.821-97 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

12787041 e 12787118), informando novo endereço. Cáceres, 12 de 

dezembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005555-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA FARIA DE SOUZA CAZETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FELIX DA SILVA NOGUEIRA OAB - SP76875 

(ADVOGADO(A))

WALDIR APARECIDO NOGUEIRA OAB - SP103693 (ADVOGADO(A))

ROSELI FELIX DA SILVA OAB - SP237683 (ADVOGADO(A))

ROBSON VIANA MARQUES OAB - SP74758 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMIL TRANSPORTE TURISMO LTDA (REQUERIDO)

JOSE PEREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

OUTROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005555-53.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.720,00 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

ANGELINA FARIA DE SOUZA CAZETA Endereço: RUA CÂNDIDO 

BARBOSA, 479, JARDIM NOVA DETROIT, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 

CEP: 12224-550 POLO PASSIVO: Nome: TRANSMIL TRANSPORTE 

TURISMO LTDA Endereço: desconhecido Nome: JOSE PEREIRA DE SOUSA 

Endereço: Rua dos Rubis, 70, Jardim Pe Paulo, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: OUTROS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando acerca da certidão 

negativa (ID Num. 17024826), documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 12 de dezembro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022289-71.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALMEIDA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1022289-71.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: EDSON ALMEIDA DE ARRUDA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ajuizada por EDSON ALMEIDA DE ARRUDA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A. Dentre os pedidos trazidos à baila, o Autor requer a 

concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da 

justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, no artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser de todo afastada, sendo a declaração de 

pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros elementos 

capazes de comprovar a incapacidade financeira. No presente caso, 

apesar de alegar a incapacidade financeira de custear as despesas e 

custas judiciais do processo, o Requerente não trouxe qualquer 

comprovação efetiva de sua hipossuficiência. Ademais, há elementos 

capazes de afastar a presunção de insuficiência, tendo em vista que há 

nos autos noticia de que a parte Autora aufere renda, vez que informou 

ser militar de carreira. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, 

do NPC, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para 

apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documento que comprove sua renda mensal (cópias carteira de trabalho, 

holerite, extratos bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me 

conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 12 de Dezembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006032-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ALVES SERAPIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006032-76.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIZ GUSTAVO ALVES SERAPIAO Vistos, etc... Havendo sentença 

proferida (id. 16761742) e ausente anotação quanto a limitação de 

diligências no processo, pertinente o pagamento das despesas. 

Aguarde-se o trânsito em julgado e, após, intime-se a parte Autora para 

requerer o que entender pertinente no prazo de 15 dias. Acaso não se 

manifeste, providencie a baixa com as formalidades devidas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006032-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ALVES SERAPIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006032-76.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIZ GUSTAVO ALVES SERAPIAO Vistos, etc... Havendo sentença 

proferida (id. 16761742) e ausente anotação quanto a limitação de 

diligências no processo, pertinente o pagamento das despesas. 

Aguarde-se o trânsito em julgado e, após, intime-se a parte Autora para 

requerer o que entender pertinente no prazo de 15 dias. Acaso não se 

manifeste, providencie a baixa com as formalidades devidas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS0009982A (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003501-17.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADILSON LOPES DE SOUZA RÉU: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA 

Aguarde o decurso do prazo para manifestação do Requerido. Após, 

retorne concluso. Caceres, 12 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ (RÉU)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (RÉU)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (RÉU)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO (RÉU)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO (RÉU)

SIDNEY PIRES SALOME (RÉU)

JOSÉ AECIO PIRES SALOMÉ (RÉU)

HENRIQUE ARRUDA SALOME (RÉU)

IVONE PIRES SALOME (RÉU)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005715-78.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JULIO CESAR BACOVIS, MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO 

BACOVIS RÉU: ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ, IVONE PIRES 

SALOME, SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA, ALCIDES VIDAL SALOME 

FILHO, SIDNEY PIRES SALOME, SERGIO LUIZ PIRES SALOME, ETELMINIO 

DE ARRUDA SALOME NETO, SIMONE PIRES SALOME CARLETO, 
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HENRIQUE ARRUDA SALOME, JOSÉ AECIO PIRES SALOMÉ Parte dos 

Requeridos já foram citados e intimados. Inobstante alguns dos 

Requeridos não tenham sido citados, por tratar-se de familiares, é possível 

que tomem conhecimento dos fatos e compareçam à audiência. Assim, 

mantenho a realização do ato. Para o caso de parte dos Requeridos não 

compareçam, designe-se nova data e cite-se nos endereços de id. Num. 

16759118. Caceres, 12 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003811-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA AVERAL (AUTOR(A))

ELIEZER DA SILVA, (AUTOR(A))

Elivane da Silva Melo (AUTOR(A))

JAIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZAMA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

MAURO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elvira Aparecida Salles Santana (RÉU)

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

FRANCISCO SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CACILDA REGINA PORFÍRIO JERDLICKA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003811-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAURO DA SILVA, ELIANE DA SILVA AVERAL, ELIVANE DA SILVA 

MELO, JAIRO DA SILVA, ELIZAMA DA SILVA COSTA, ELIEZER DA SILVA, 

RÉU: FRANCISCO SANTANA, ELVIRA APARECIDA SALLES SANTANA, 

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA Tendo sido juntado documento 

pela Defensoria Pública, antes de analisar os questionamentos, oportunizo 

aos terceiros interessados de id. Num. 15107778 manifestarem sobre a 

petição de id. Num. 16773167 e documento que acompanha, no prazo de 

dez dias. Após o decurso do prazo, retorne concluso. Caceres, 12 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA OAB - SP249133 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES 

RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO 

POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Ante a justificativa apresentada na 

manifestação de id. Num. 16994296, concedo prazo suplementar de 15 

dias para as partes manifestarem quanto o interesse no compartilhamento 

de provas. Caceres, 12 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 834.627.671-00 

(REPRESENTANTE)

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 267.632.301-68 (REPRESENTANTE)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 005.554.451-78 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005178-19.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

LILIAM PENHA SILVA RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA 

CATARINA, ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAROLINA SAMPAIO 

DE OLIVEIRA, JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA Defiro o pedido de id. 

Num. 16973842. Providencie à habilitação da Perita para acesso aos 

autos. Acolho o pedido de id. Num. 16973842, ponderando que como na 

proposta de honorários incluiu despesa de deslocamento, o respectivo 

valor apontado deverá ser desconsiderado. Intime a Perita para informar a 

data e horário do início da prova pericial, inclusive detalhando como os 

trabalhos serão realizados. Tal ressalva faz-se necessária para 

conhecimento das partes ter conhecimento sobre a necessidade de 

deslocamento ou não da parte Autora no local da perícia. Conste ainda 

para que informe a data com antecedência mínima de 30 dias para 

possibilitar a ciência das partes. Intimem-se. Caceres, 12 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003676-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003676-45.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.362,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ISAIAS 

DA SILVA SANTANA Endereço: Rua Dos Jornaleiros, 23, Residencial 

Vitoria Régia, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas. Cáceres/MT, 12 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO(A))

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para cumprimento de carta precatória. Cáceres-MT, 

12 de dezembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista 

Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 834.627.671-00 

(REPRESENTANTE)

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 267.632.301-68 (REPRESENTANTE)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 005.554.451-78 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para perita. Cáceres-MT, 12 de dezembro de 2018. 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FANAIA FONTES (AUTOR(A))

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO FERREIRA OAB - MG113957 (ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1001705-88.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 32.750,00 ESPÉCIE: [RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: RICARDO MATEUS 

MORETO OLIVEIRA Endereço: Rua Coronel José Dulce, 97, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: NAYARA FANAIA FONTES 

Endereço: Rua Coronel José Dulce, 97, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS Endereço: 

Travessa dos Crentes, 121, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

A presente intimação, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO das partes integrantes desta lide, por meio de 

seus Representantes Legais, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. Bem 

como, para colheita de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, cujo o 

rol deve ser indicado no prazo de 15 dias, ficando os ficando os 

Advogados das partes incumbidos de procederem com a intimação das 

testemunhas que arrolaram, nos moldes do art. 455 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Instrução - Dia 05 de fevereiro de 2019, às 

14:00 horas. DESPACHO: "(...) É o relatório. Decido. Eis o momento para o 

saneamento[1]. O art. 357 do CPC dispõe acerca do saneamento do feito: 

357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, 

em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que “O 

saneamento – e agora também organização – do processo é realizado por 

meio de um ato processual complexo, como atestam os incisos do art. 357 

do Novo CPC, cabendo aos Juiz, nesse momento procedimental: resolver, 

se houver, as questões processuais pendentes; delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o 

art. 373 do Novo CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução.” 

(Novo Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora 

JusPodivm: 2016. Página 623). Analisando a documentação juntada nos 

autos, para melhor elucidação dos fatos entendo necessária a dilação 

probatória. Para tanto, fixo como pontos controvertidos a eventual 

existência da relação jurídica narrada pelos Autores; eventual 

descumprimento do suposto contrato, bem como as consequências da 

suposta quebra contratual e os eventuais danos impostos aos 

Requerentes, além de sua respectiva quantificação, pontos para os quais 

a atividade probatória deverá se dirigir. Dessa maneira, DEFIRO E 

DETERMINO a produção das seguintes provas: a) colheita de depoimento 

pessoal dos Autores e do Requerido, o qual determino de ofício (Art. 370, 

CPC). b) oitiva das testemunhas já indicadas pelos Autores (id. 15708034) 

bem como das testemunhas a serem indicadas pelo Requerido, cujo rol 

deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), ficando 

os Advogados das partes incumbidos de procederem com a intimação das 

testemunhas que arrolaram, nos moldes do art. 455 do CPC. Defiro, ainda, 

a produção de prova documental suplementar, podendo as partes 
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realizarem, caso queiram, a juntada de novos documentos no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando assegurada a vista dos autos à parte contrária para 

que tome conhecimento e manifeste-se em relação aos documentos 

juntados (art. 437, §1°). Em razão do acima exposto, designo audiência de 

instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas. Ficam as 

partes intimadas através de seus advogados, inclusive acerca do 

depoimento pessoal. Intimem-se. Cumpra-se". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Cáceres, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165315 Nr: 2390-54.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CAPRONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVOREDO VILAS 

BOAS - OAB:74368 MG, DANIEL VILAS BOAS - OAB:74368 MG, LUIZ 

MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12384, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 INTIMAÇÃO da parte requerida FIAT AUTOMÓVEIS para tomar 

conhecimento da proposta de honorários no valor de R$ 6.980,00 (seis mil, 

novecentos e oitenta reais), e efetue o depósito ou impugne a proposta 

(art. 465, §3°), no prazo de 05 dias, ficando anotado que no mesmo prazo 

quaisquer das partes poderão impugnar os honorários propostos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175241 Nr: 10127-11.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DOS MOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. CARVALHO LIMA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara Dias Nani - 

OAB:23.633, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para para devidos e legais efeitos que a sentença de fls.150 

transitou em julgado em relação ao BANCO DO BRASIL S/A.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 164653 Nr: 1784-26.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA, A.C.S., 

MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CORREA E CIA LTDA, ESPÓLIO DE 

BENEDITO APARECIDO ANDRADE, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15.249-A

 Vistos, etc. Designo a continuidade da instrução para o dia 21 de 

fevereiro de 2019 às 14horas. Expeça-se mandado para condução 

coercitiva das testemunhas Vicente e Selma, esta no endereço de fls. 57 

e Vicente no seguinte endereço: rua Santo Expedito, nº.: 35, bairro: Vila 

Irene. Fica a seguradora intimada para proceder com a intimação de suas 

testemunhas, art. 455 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148497 Nr: 6994-29.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIL DOS SANTOS GARCIA, EMANUEL 

RONDON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do impasse noticiado acerca do não cumprimento da ordem judicial, 

caracterizada pela resistência na entrega do bem, expeça-se mandado de 

imissão de posse em favor do Arrematante.

Defiro o pedido de fls. 219/220. Para tanto, oficie para averbação da dívida 

nos registros do Serasa.

Reoportunizo ao Exequente postular todas as medidas, especialmente, 

indicando bens passíveis de penhora para prosseguimento do saldo 

remanescente, no prazo de 15 dias.

Anoto que no processo de recuperação ajuizado pela então devedora 

Santos Garcia Comércio de Veículos Ltda - ME foi decretada a falência da 

empresa. Inobstante não seja mais parte nestes autos, faz-se necessário 

a intimação da Administradora Judicial AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

com endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254, 10º Andar, Sl 1006, 

Ed. American B. Center

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183247 Nr: 4204-67.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO LESSA RITELA, CLEONICE 

DE OLIVEIRA RITELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:19.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR COSTA - OAB:11399, 

JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT, WILLIAN CEZAR 
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NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc...

O feito encontra-se, em tese, apto para sentença. Contudo, vislumbro das 

alegações finais apresentadas pelo Autor, que a manifestação se 

encontra aparentemente incompletas, inclusive não consta assinatura do 

subscritor da peça – advogado do Autor.

 Assim, intime-se o advogado da parte Autora para que providencie a 

juntada de eventual página da manifestação que apresenta as alegações 

finais do Requerente e/ou proceda com a assinatura da petição, no prazo 

de 05 dias.

 Decorrido o prazo, proceda a Escrivania com a renumeração das páginas 

inseridas no segundo volume dos autos.

 Após, com fulcro nos art. 9º e 437, §1º, ambos do CPC, intimem-se os 

Requeridos por meio de seu advogado para que se manifestem quanto 

aos documentos que acompanham as alegações finais da parte Autora, 

no prazo de 05 dias.

 Decorrido o prazo e cumpridas as providências, novamente conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001203-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO RISSO (EXECUTADO)

RISSO & RISSO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001203-23.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

RISSO & RISSO LTDA - ME, MARCIO ROBERTO RISSO Vistos etc. Na 

última manifestação, o credor requer a constrição de valores via diligência 

no sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de 

modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o 

dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o 

mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), expeça-se o mandado 

para tentativa de penhora de bens no endereço dos devedores. Com a 

juntada do resultado o mandado, colha-se a manifestação do credor no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa 

pelo executado, nos moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. 

Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002040-44.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA Vistos etc. Na última manifestação, o 

credor requer a constrição de valores via diligência no sistema 

BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que 

visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a 

tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o mesmo 

ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá 

no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), expeça-se o mandado 

para tentativa de penhora de bens no endereço em que o devedor foi 

encontrado para citação. Com a juntada do resultado o mandado, colha-se 

a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004040-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004040-17.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA 

Vistos, etc... Trata-se de ação de usucapião proposta por Henrique Etine 

Nani de Souza, representado por sua genitora em desfavor de José 

Palmiro da Silva, Dalva Pinto da Silva, representado pelo seu inventariante 

Luiz César Palmiro da Silva. Aduz o Autor, em síntese, que há mais de 15 

anos exerce posse mansa, pacífica e sem oposição de um imóvel 

localizado no loteamento São José, lote 12, quadra 30, com área de 360m², 

registrado sob a matrícula de nº 27.009, à fl. 241 do livro nº 02 – L 05. 

Alega que a posse remonta o ano de 199, quando seu genitor adquiriu o 

imóvel junto aos Requeridos por meio da empresa Horizonte 

empreendimentos. Afirma que a transferência do imóvel restou 

impossibilitada, ante a ausência de conclusão do inventário. Em razão 

disso, pugnara pela procedência do pedido parta que seja declarada a 

prescrição aquisitiva do imóvel em seu favor. Juntou documentos entre os 

ids. 8348392 a id. 8347312. Em audiência de conciliação, os Requeridos 

anuíram com o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva em 

favor dos autores (id. 10126707). Posteriormente, as partes apresentaram 

minuta para homologação do reconhecimento jurídico do pedido (id. 

12276367). Foi expedido edital para citação de réus incertos, terceiros 
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interessados e desconhecidos (id. 9023381, 9023738). Os confinantes, 

devidamente citados, não se manifestaram nos autos (ids.15809644 e id. 

16616059). As Fazendas Públicas da União, Estado e Município foram 

devidamente intimadas (id. 10793742), tendo o Estado (id. 10690950) 

manifestado desinteresse na lide, enquanto o Município informou que a 

área não pertence ao poder Público, informando a existência de débitos 

(id. 10830751). A União, embora intimada, não se manifestou nos autos. 

Por fim, vieram os autos conclusos. É o necessário. Decido. Analisando os 

termos e condições do referido acordo, não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação, eis que foram atendidas as exigências 

atinentes ao procedimento em questão. Primeiramente, verifico que os 

requisitos para aquisição da propriedade por meio de usucapião foram 

preenchidos no presente caso conforme se verá a seguir. A Usucapião é 

a forma de aquisição originária da propriedade, assegurado por lei, 

servindo ao Autor para obtenção de declaração da posse sobre 

determinado bem, posse esta que, aliada aos demais requisitos legais, 

confere-lhe o direito ao domínio sobre este mesmo bem. Os requisitos para 

usucapião extraordinário, atualmente estampados no art. 1.238 do atual 

Código Civil, não discrepam dos requisitos antes exigidos pelo anterior 

diploma legal, à exceção do prazo que foi diminuído, de vinte, para quinze 

anos. Assim, para a aquisição do domínio é preciso que a parte 

interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e 

pacífica; b) decurso do prazo de vinte anos, na vigência da legislação 

revogada e de quinze anos segundo a legislação civil atual; c) animus 

domini e d) objeto hábil. Com relação ao tempo da posse necessário, no 

caso em tela se aplica o prazo previsto no artigo 1238 do Código Civil de 

2002, qual seja, 15 (quinze) anos, tendo em vista que a legislação de 

2002, quando tratou do usucapião extraordinário, reduziu o referido prazo 

para 15 (quinze) anos e trouxe a regra de transição que estabelece: Art. 

2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 

Código, e se na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais 

da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Assim, considerando 

que em 01/01/2003 (data da entrada em vigor no Código Civil/2002), não 

havia transcorrido a metade do prazo estabelecido no Código Civil de 1916 

(10 anos), utiliza-se o prazo do código civil atual. No caso, os documentos 

anexos demonstram que o Autor vem exercendo a posse sobre o imóvel 

após exercendo a posse mansa e pacífica durante o período da 

prescrição aquisitiva após a aquisição do bem por ele, representado por 

seu genitor. Isso é o que aponta o contrato de compra e venda, juntado no 

id. 8347350, que indica posse de boa fé, o documento acostado no id. 

8347705, que indica o início da posse exercida, bem como os demais 

documentos que demonstram a continuidade da posse exercida sobre o 

imóvel lote 12, quadra 30, Bairro São José, pelo período de tempo 

necessário para a prescrição aquisitiva (ids. 8347913, 8348381, 8348392, 

8347453). Citados os terceiros interessados, réus ausentes e incertos, 

bem como confinantes, nenhum veio a Juízo trazer impedimentos para a 

procedência do pedido (ids. 902338, 9023738,15809644, 16616059). Não 

bastasse isso, os requeridos reconheceram a procedência da ação e 

pugnaram pela homologação do acordo firmado em id. 12276367. As 

Fazendas Públicas d União, Estado e Município, intimadas (id. 10793742), 

não manifestaram interesse na lide. Deste modo, comprovada a posse 

exercida pelo Requerente e o cumprimento dos requisitos inerentes à 

usucapião, e, ainda, existindo anuência da parte Ré, tenho que não há 

óbice para homologação do acordo e declaração de usucapião em favor 

dos Autores. Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos a convenção firmada pelas partes em 

(id.12276367), e em consequência declaro a prescrição aquisitiva do 

imóvel objeto da lide em favor dos Autor Henrique Etiene Nani de Souza, 

assim como JULGO EXTINTO este processo, com fulcro no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a sentença, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Imóveis respectivo, determinando que se proceda com o 

registro da sentença à margem da matrícula nº 27.009, a fim de se dar 

pleno conhecimento da declaração de domínio sobre a área de 360m², bem 

como para que proceda com a abertura de matrícula própria do lote nº 12, 

quadra 30em nome do Requerente Ana Henrique Etiene Nani de Souza, 

considerando as medidas e descrições contidas no memorial descritivo e 

mapa topográfico anexos nos id.8348381. Instrua o ofício com cópia do 

memorial descritivo e mapa topográfico bem como desta decisão. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 235661 Nr: 770-81.2017.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12.424-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)CONCEDER 

A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) 

determinar que a autoridade coatora promova a matrícula do Impetrante 

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ALVES, sem a necessidade de comprovar que 

cursou o integralmente o Ensino Fundamental em Escola Pública, exigindo, 

nesse ponto, somente o Ensino Médio, bem como o preenchimento dos 

demais requisitos para ingresso no curso, forte no art. 487, I do 

CPC;b)Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;c)Após o decurso do prazo 

para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a 

Instância Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 

12.016/2009;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93244 Nr: 8305-60.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, 

por meio de seu advogado, para que se manifeste sobre o teor da 

mensagem constante no documento às fls. 208, uma vez que se refere ao 

Alvará expedido para pagamento do crédito principal da RPV que foi 

cancelado em razão da transferência superar o limite do tipo de conta 

destino.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222164 Nr: 8634-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORF FRANCISCA DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93887 Nr: 9006-21.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA R. DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 25.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94053 Nr: 9162-09.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 25.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134689 Nr: 3715-69.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORITA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 25.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140941 Nr: 10599-17.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 25.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178748 Nr: 1484-30.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SEBASTIANA VALEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANIA TOLEDO RODRIGUES, HOSPITAL 

REGIONAL DR. ANTONIO FONTES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Manoel 

Alvares Campos Júnior, OAB 9791 fez carga destes autos em 19.10.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE 

o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150331 Nr: 9074-63.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO NOBRE DE SOUZA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Gaspar 

Schmidt, OAB 6175 fez carga destes autos em 19.10.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso 

VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003991-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE EXEQUNETE, PARA QUE SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006069-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO JUNIOR BARROS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011625-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DA SILVA TAPANACHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEONOR CEBALHO CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CAMPOS CIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012739-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ZANINELO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVELTON ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PARABA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010973-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AMELIA LOMBARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007202-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE EVELYN DA SILVA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MOREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 
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DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO NEGRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003183-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011198-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011320-27.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANE LEBRE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS MARTINS SOARES OAB - MT0007414A (ADVOGADO(A))
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ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMS - ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN DE SOUZA CAMPOS OAB - RO951 (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LOPES AUGUSTO OAB - SP0239766A (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

EDINEIA NATALINO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DOMINGAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010375-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 157304 Nr: 5069-61.2013.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3610-O

 Vistos etc;

Analisando as alegações preliminares entendo que inexistem motivos para 

uma absolvição sumária, razão pela qual, confirmo o recebimento da 

denúncia.

 Designo o dia 08 de maio de 2019, às 14h00m, para a realização de 

audiência de instrução, oportunidade em que serão tomadas as 

declarações das testemunhas de acusação e defesa, e após, será 

procedido o interrogatório do réu.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006126-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607/O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

CITAÇÃO do Requerido MUNICÍPIO DE CÁCERES na pessoa do Procurador 

Geral do Município, dos termos da presente ação, cópia da inicial anexa, 

para que apresente defesa, querendo, no prazo 30 dias, sob pena de 

revelia.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 211354 Nr: 418-44.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos etc,

Considerando o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (fl. 307), 

sendo remetidos os autos à esta 1ª Vara Criminal, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, por cinco dias e após a defesa, para em igual prazo, 

querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências (CPP, Art. 422).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228944 Nr: 480-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl. 81 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires
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Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97543 Nr: 2613-46.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA E SILVA 

- OAB:19148/MT, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20.781-O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl. 528 no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32083 Nr: 6618-24.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl. 731 no prazo legal .

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222903 Nr: 9109-47.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ARDAIA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): DOUGLAS ARDAIA DO COUTO, Cpf: 

06227004138, Rg: 3015103-1 SSP MT Filiação: Joicilene Ardaia do Couto, 

brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido., que procurado(a) 

pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO 

para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO 

DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu acima, 

como incurso no Art. 14 da Lei 10.826/2003, tendo como vítima: A 

Sociedade, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 24/07/2018. 

DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 

10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) 

Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207098 Nr: 8048-88.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE AMORIM SONAQUE, JOSE 

CARLOS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): JOÃO PAULO DE AMORIM 

SONAQUE, Filiação: Leilson da Costa Sonaque e Maria Aparecida de 

Amorim Espinosa, data de nascimento: 20/06/1997, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, Endereço: Em lugar incerto e não sabido. Denunciado(a): 

JOSE CARLOS NUNES DA SILVA, Rg: 19255594 SSP MT Filiação: Jose 

Pedro da Silva e Maria Auxiliadora Pires Nunes, data de nascimento: 

12/07/1989, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Em lugar incerto e não sabido, que procurado(a) pelo Sr. Oficial 

de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade 

em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, 

com a alteração da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO DA INICIAL: O Ministério 

Público ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no Art. 155, § 

4º, IV do Código Penal, tendo como vítima: Odinei Marques de Arruda, a 

denúncia foi recebida por este r. Juízo em 24/07/2018. 

DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 

10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) 

Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234438 Nr: 4129-23.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): ALEXANDRO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, Rg: 2839828-9 SSP MT Filiação: Vicente de Paula Oliveira e 

Maria Fernandes Farias, data de nascimento: 09/03/1991, brasileiro(a), 

natural de Caceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Em lugar 

incerto e não sabido, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no Art. 155, § 4º, I e 

IV, c/c Art. 14, II ambos do Código Penal, tendo como vítima: Vigo da Silva 

Rosa e Maria Vieira do Carmo Rosa, a denúncia foi recebida por este r. 

Juízo em 18/07/2018. DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. 

Cáceres - MT, 10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - 

Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234202 Nr: 3955-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA ROCHA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: NOTOFICAR o Denunciado(a): LUCAS DA ROCHA RAMOS, 

Filiação: Roseli Martins da Rocha, data de nascimento: 02/12/1999, 

brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido, que procurado(a) 

pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO 

para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO 

DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu acima, 

como incurso no Art. 33, caput da Lei 11.343/2006, tendo como vítima: A 
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Sociedade, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em . 

DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 

10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) 

Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224398 Nr: 10244-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK MENDES DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): ERICK MENDES DE ALCÂNTARA, 

Filiação: Anderson Moraes de Alcântara e Vilma Ferreira Mendes de 

Alcantara, data de nascimento: 04/11/1998, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido, que 

procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como 

INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas 

testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008). RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia 

contra o réu acima, como incurso no Art. 306, § 1º, II, e Art. 298, caput 

ambos da Lei 9.503/97, tendo como vítima: A Sociedade, a denúncia foi 

recebida por este r. Juízo em 10/11/2017. DECISÃO/DESPACHO: Não 

sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - Juiz de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos Santos - 

Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 10 de dezembro de 2018. 

Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235977 Nr: 5217-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JESUS DE FREITAS, ADEMILSON 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): ANDRÉ JESUS DE FREITAS, Rg: 

27974804 SSP MT Filiação: Orizon de Freitas e Maria das Graças de 

Jesus, data de nascimento: 21/10/1984, brasileiro(a), natural de 

Ituiutaba-MG, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Em lugar incerto e não 

sabido, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no Art. 155, caput e 

Art. 180, caput ambos do Código Penal, tendo como vítima: A José Marcio 

da Silva Castro, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 30/072018. 

DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 

10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) 

Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228329 Nr: 13092-54.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDEBERG ALBERTO BARCELOS DE MELO, 

THAUANA FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): THAUANA FERREIRA LOPES, Cpf: 

06325040139, Rg: 23810440 SSP MT Filiação: José Ferreira da Silva e 

Sidneya Neta Jovita Lopes Silva, data de nascimento: 01/04/1999, 

brasileiro(a), natural de Guarai-TO, solteiro(a), estudante, Endereço: Em 

lugar incerto e não sabido, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, 

não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que 

deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO DA INICIAL: O Ministério 

Público ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no Art. 243, 

do Estatuto da Criança e Adolescente, tendo como vítima: A Sociedade, a 

denúncia foi recebida por este r. Juízo em 01/03/2018. 

DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 

10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) 

Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139282 Nr: 8867-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): SERGIO SANTANA DOS SANTOS, 

Rg: 1.671.553-5 SSP MT Filiação: Wilson Batista dos Santos e Terezinha 

Santana dos Santos, data de nascimento: 24/09/1984, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, convivente, artesão, Endereço: Em lugar incerto e não 

sabido, que procurado(a) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foi 

encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá 

arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração 

da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no Art. 155, caput, 

c/c Art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, tendo como vítima: Mauro Barba 

Santana, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 11/09/2018. 

DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 

10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) 

Judiciário(a).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243613 Nr: 10323-39.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA APARECIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): ERIKA APARECIDA RAMOS, Cpf: 

02873093129, Rg: 20208405 SSP Filiação: Nilza Maria Ramos, data de 

nascimento: 03/12/1964, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

Endereço: Em lugar incerto e não sabido, que procurado(a) pelo Sr. Oficial 

de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para apresentar, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade 

em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 396-A, do CPP, 

com a alteração da Lei n.º 11.719/2008). RESUMO DA INICIAL: O Ministério 

Público ofereceu denúncia contra o réu acima, como incurso no Art. Art. 

155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c Art. 14, II ambos do Código Penal, tendo como 

vítima: José Demétrio de Camargo, a denúncia foi recebida por este r. 

Juízo em 13/08/2018. DECISÃO/DESPACHO: Não sendo encontrado o(s) 

réu(s), proceda-se a citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José 

Eduardo Mariano - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial Escrevente, digitei. 

Cáceres - MT, 10 de dezembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - 

Gestor(a) Judiciário(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 194952 Nr: 461-15.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ADEMILSON DE CAMPOS, MAURÍCIO 

SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Em atenção a certidão de fls. 3.101, bem como a de fls.3.140, proceda-se 

o desmembramento feito em relação aos réus Reino Alves Martins e 

Anderson Aparecido da Silva, fazendo os autos desmembrados 

conclusos para análise das defesas prévias dos mesmos.

 Em relação ao réu Antonio Ademilson de Campos, depreque-se para a 

sua citação.

Com relação aos demais, a saber: Lier de Arruda Fialho, Bruno Ronan 

Anacleto do Prado, Isaias Grettes da Silva, Hélio Fernando Teixeira 

Marcondes e Maurício Sabino, nos termos do artigo 366 do Código de 

Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, 

DECLARO SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo 

prescricional.

Nos termos da Súmula 415, do STJ, bem como ao Provimento nº 49/2014 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, insira o sr. 

gestor na capa dos Autos, bem como junto ao sistema Apolo a data 

prevista para término da suspensão do mesmo, que se dará em 

29/07/2016 para o crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06 e em 

29/07/2030 para o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 194952 Nr: 461-15.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ADEMILSON DE CAMPOS, MAURÍCIO 

SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Ante o fato de que o réu Maurício Sabino não fora citado pessoalmente, 

exclua-se o mesmo do polo passivo presente ação e inclua-o no polo 

passivo dos autos desmembrados (Cód. 215363), visando evitar maior 

tumulto processual, bem como gastos desnecessários ao erário público, 

entendo apenas por incluir referido réu junto àqueles autos, o qual ainda 

não teve nenhuma decisão deste Juízo, senão pela suspensão nos termos 

do art. 366, do Código de Processo Penal, a qual também decreto neste 

momento em desfavor do réu Maurício Sabino.

No mais, analisando os autos verifico que o acusado Antonio Ademilson 

de Campos não apresentou preliminares em sua defesa preliminar, 

reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal no 

decorrer da instrução, bem como, apenas nas alegações finais.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação ao acusado Antonio Ademilson de Campos.

Designo o dia 06/06/2017 às 14h00min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório do acusado.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa às fls. 3.194/3.200, tendo em vista que aparentemente o réu 

encontra-se preso por outro procedimento além do presente, conforme 

verifico dos autos, uma vez que a sua prisão fora decretada em data de 

10/02/2017 e o mesmo encontra-se segregado desde 14/05/2015, e por 

entender este Magistrado extremamente necessária a oitiva do parquet em 

relação ao pedido em questão, determino o encaminhamento dos autos ao 

Ministério Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Ciência à Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 194952 Nr: 461-15.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ADEMILSON DE CAMPOS, MAURÍCIO 

SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 461-15.2016.811.0006 – Cód. 194952.

Visto.

Depreque-se para oitiva das testemunhas Washington Silva Duarte e 

Gutemberg de Jesus Rodrigues Silva, conforme pleiteado pelo Parquet.

Com relação ao pedido de prisão preventiva, em consulta aos órgãos 

conveniados ao E. TJMT fora localizado novo endereço do denunciado 

nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, conforme documento anexo.

Posto isso, designo o dia 20/02/2018 às 13h50min para interrogatório do 

denunciado.

Intime-se e cumpra-se.

Expeça-se ao necessário.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000754-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, nos 

termos da sentença ID 8304502, para informar a este juízo, no prazo de 5 

(cinco) dias, o cumprimento do acordo. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000609-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDA SIQUEIRA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BISPO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000609-41.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): JACILDA SIQUEIRA PINHO RÉU: FLAVIANO BISPO DA CRUZ 

Vistos etc. Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifica-se que 

a parte requerente pugnou pela citação do requerido, via edital, tendo em 

vista estar em local incerto e não sabido, contudo, equivocadamente foi 

determinada a citação pessoal daquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes indicados na inicial, 

conforme decisão de id. 16515822. Desta forma, determino a citação via 

edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias daquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes indicados na 

inicial. Constem as advertências legais (art. 344, CPC/2015). Decorrido "in 

albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel 

citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa dos requeridos. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000238-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO NASCIMENTO FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000238-77.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

THYAGO NASCIMENTO FERNANDES Vistos etc. Intime-se o Ministério 

Público para se manifestar acerca da petição de id. 16755029, no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000527-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000527-44.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): PERSIO OLIVEIRA LANDIM RÉU: CLAUDIO ROBERTO NATAL 

JUNIOR Vistos etc. Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, 

verifica-se que foi nomeado o advogado Pérsio Oliveira Landim, OAB 

12295/MT, para patrocinar a defesa dos herdeiros dos requeridos, se 

decorrido prazo sem resposta. Todavia, o advogado Pérsio Oliveira 

Landim é autor da petição inicial. Desta forma retifico o despacho de id. 

16919255, para nomear o Defensor Público atuante nesta Comarca, para 

patrocinar a defesa do requerido. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000482-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GENOUD - ME (EXECUTADO)

KLEBER GENOUD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000482-40.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: KLEBER GENOUD - 

ME, KLEBER GENOUD Vistos etc. Em petitório de id. 12680337, a parte 

exequente requer seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a 

finalidade de localização de bens para garantir a execução. Ora, somente 

em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e 

buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do 

devedor para garantir a execução. Neste sentido, manifesta-se a 

jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de id. 12680337. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 12 de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000529-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MAYARA PEREZ CANICA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000529-77.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA PINTO RÉU: THAIS MAYARA PEREZ 

CANICA Vistos etc. Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos 

embargos de declaração de id. 13575886 causarem efeitos infringentes, 

de modo que deve ser ouvida a parte contrária antes que seja sanada a 

alegada omissão e contradição. A propósito: "(...) A possibilidade de se 

imprimirem efeitos modificativos a embargos declaratórios, de sorte a 

resultar alteração prejudicial à parte embargada, reclama sua prévia 

intimação para se manifestar, em observância ao contraditório e à ampla 

defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, HABEAS CORPUS 46465, 5ª 

Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: ARNALDO ESTEVES LIMA). 

Intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de lei. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105449 Nr: 621-43.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito e o faço com força do 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.Com efeito, expeça-se 

Alvará Judicial, na conta indicada à fl. 203.Após, observadas as 

fo rma l idades  lega is ,  a rqu ive -se . In t ime -se .  Cumpra -se .À s 

providências..................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 1635-43.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenneth Zilz Leyendecker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.Com 

efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada à fl. 109/verso.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora, devendo o executado ser intimado para que manifestar-se, 

querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, desde já determinado a 

avaliação do bem penhorado, intimando-se o executado dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos para deliberações e 

procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis 

penhorados.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8105 Nr: 1209-46.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piracema Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:OAB/MT 10453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Ozana 

Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 720.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 720).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85704 Nr: 1179-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Intimo o credor para, no prazo de 15(quinze) dias se manifestar, caso 

queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127901 Nr: 2015-17.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo o credor para se manifestar acerca da certidão de fls. 38, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91352 Nr: 35-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Casa Nova Diamantino Ltda, 

Noemia Nery Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para se manifestar acerca da certidão de fls. 157, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11206 Nr: 1183-14.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Tomé, Ceila Capistrano Dias Tomé, 

Marzeu Selau, Maria da Glória Day Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Kadd Haeg Maciel - 

OAB:9766, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o credor para dar andamento ao feito, em conformidade com a r. 

Decisão de fls. 146/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14453 Nr: 591-96.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora HSBC Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Parma Timidati - 

OAB:21.318, Sérgio Benedito Bastos Parreiras - OAB:3845/MT, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:

 Intimo o procurador do exequente do r. despacho de fls. A seguir 

transcrito: Vistos etc.Intime-se o procurador originário do exequente e o 

patrono substabelecido para se manifestar acerca da petição de fls. 

316/322, no prazo legal.Após, voltem os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26002 Nr: 457-64.2005.811.0005
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso dos Santos, Ervi Dalla Libera, Ledilse 

Bassani Dalla Libera., Dalgomar Importação e Exportação de Produtos 

Agropecuários L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:3738

 Vistos etc.

Dê cumprimento a r. decisão de fls. 883/885.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22015 Nr: 883-13.2004.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Croácia Comércio e Locadora de Máquinas, 

Icec Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, Vasco 

Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B, Gisandro Carlos Julio - OAB:265662/SP, 

Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, Luiz Cláudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475/MT, Maristela Fátima Morizzo Nascimento. 

- OAB:5.408/MT

 Vistos etc.

Ante o depósito espontâneo da parte demandada (fls. 582/583) e a 

concordância da parte autora (fl. 588).

Expeça-se Alvará Judicial conforme requerido em petitório de fl. 588.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84806 Nr: 30-23.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 122, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou parcialmente frutífera a medida (fls. 109/114). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte (fl. 118).

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo embargos, o que presume 

sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido de 

levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido, em casos análogos:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 112.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86334 Nr: 1909-65.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Santana de Almeida, Ivo Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Imp. Exp. e Dist.de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda ( City Lar ), HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, Wilson Sales Belchior - OAB:21.150/MT - A

 Vistos etc.

Ante o depósito espontâneo da parte demandada (fls. 312/316) e a 

concordância da parte autora (fl. 318).

Expeça-se Alvará Judicial conforme requerido em petitório de fl. 318.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por sua 

advogada.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 859-33.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireno Rodrigues Gaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 122, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou frutífera a medida (fls. 109/112). Foi determinada a 

intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão de fl. 115.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada à fl. 122.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32133 Nr: 547-04.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira dos Santos Filho, Cristiane 

do Nascimento

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 187, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou parcialmente frutífera a medida (fls. 144/150). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte (fl. 184).

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo embargos, o que presume 

sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido de 

levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido, em casos análogos:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada à fl. 187.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4013 Nr: 299-87.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Bezerra Pache - 

OAB:2.280/MT, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em relação aos 

Honorários Advocatícios Sucumbenciais ajuizado por Nilo Alves Bezerra 

em desfavor do Banco do Brasil S/A, devidamente qualificados nos autos.

Pelo não pagamento espontâneo em relação aos honorários 

sucumbenciais a parte exequente requereu o cumprimento de sentença, 

sendo o pedido deferido.

Houve pagamento e levantamento do valor parcial da dívida.

Aportou a planilha atualizada do débito remanescente, com o pagamento 

espontâneo pelo devedor.

A parte requereu o levantamento do valor devido.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o feito trata-se de ação de execução de 

título judicial e, pelo não pagamento da obrigação a parte exequente 

requereu o cumprimento de sentença, sendo o pedido deferido.

Houve pagamento e levantamento do valor parcial da dívida.

Aportou a planilha atualizada do débito remanescente, com o pagamento 

espontâneo pelo devedor.

A parte requereu o levantamento do valor devido, de modo que o 

deferimento do pedido de levantamento dos valores e a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito e o faço com força do 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial, na conta indicada à fl. 560.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o Banco do Brasil S/A para informar os 

dados pessoais e bancários para possível expedição do Alvará Judicial.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40527 Nr: 1400-42.2009.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdCLF, LHdCL, Maria Elizabeth Garcia de Castro Leme, 

Maria Leticia da Cunha Leme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louiz Dreyfus Commodities Brasil S/A, nova 

denominação de Coinbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 290/295.

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 

do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, 

apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da 

parte executada, acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97315 Nr: 259-75.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim, Mizael de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Crédito Financiamento e 

Investimento RCI Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT, Jayme 

Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270628/SP, Marcia Regina Olhier da 

Silveira - OAB:175044/SP

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.Com 

efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 
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indicada pelo seu advogado à fl. 91.Defiro o pedido de penhora ‘on line’, 

via Bacenjud, de valores até o montante do débito remanescente 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora 

de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no 

artigo 835 do CPC/2015.PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos 

o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000472-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO(A))

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

VALNEI CLEMENTE BANA OAB - PR45183 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000472-59.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: JOSE SILVERIO SANTA MARIA EXECUTADO: LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por JOSÉ SILVÉRIO 

SANTA MARIA em desfavor de LUCIANO OLIVEIRA RESENDE e RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 16822463, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes id. 16822463, todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo. Homologo a 

desistência do prazo recursal. Custas e honorários conforme pactuados. 

Após as formalidades legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 de dezembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000477-81.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EXECUTADO: LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela PENINSULA 

INTERNACIONAL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor de 

LUCIANO OLIVEIRA RESENDE e RAFAEL HENRIQUE PEZZO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 16821759, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes id. 16821759, todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Homologo a desistência do prazo 

recursal. Custas e honorários conforme pactuados. Após as formalidades 

legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001473-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ROBERTA PAES DE BARROS (REQUERENTE)

JOSIEL MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001473-79.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

JOSIANE ROBERTA PAES DE BARROS, JOSIEL MONTEIRO DA SILVA 

DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio consensual c/c 

partilha de bens e regulamentação de visitas e alimentos. Os autores 

pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. 

Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei 

nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a 

possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem 

cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos 

capazes de contrariar a alegada presunção. No caso em análise os 

acordantes, não demonstraram a respectiva hipossuficiência cingindo-se 

em pleitear a gratuidade da justiça pela insuficiência de recursos para 

pagar as custas processuais, no entanto, pode-se observar pelo holerite 

juntado aos autos e os rendimentos declarados, que as partes auferem de 

forma conjunta uma renda considerável, diante disso, torna-se clara a 

contradição entre a alegação de hipossuficiência das partes e a realidade 

jurídica demonstrada. Tais alegações, por si só, não garantem a aptidão de 

justificar a concessão do benefício. Sendo assim, intime-se os autores 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao recolhimento das taxas 

judiciárias ou comprovarem a condição de hipossuficientes, sob pena de 

extinção do processo. Outrossim, intime-se a parte autora, para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando novamente de forma 

legível os documentos de Ids n. 16797261 e 16797268, devendo ainda 

atribuir valor aos bens, e corrigir o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Os autores poderão comprovar a sua 

hipossuficiência ou justificar a impossibilidade de pagamento, através de 

cópia dos seguintes documentos ou outros que entender cabíveis: a) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três 

meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; 

c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intime-se 

e cumpra-se. Diamantino/MT, 04 de dezembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. I. D. S. D. R. C. D. M. G. (RÉU)

A. B. E. C. C. D. M. (RÉU)

M. D. D. (RÉU)
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E. D. M. G. (RÉU)

F. Y. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001411-39.2018.8.11.0005. AUTOR(A): ELVIA 

CRISTINA FERREIRA LOUREDO RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO, 

ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA, 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO CENTRO-NORTE DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, FABIO YONAMINE 

DESPACHO Vistos, etc. Cuida-se de ação condenatória de indenização 

por danos morais e estéticos ajuizada por Elvia Cristina Ferreira Louredo 

em face do Município de Diamantino/MT, Hospital e Ambulatorial São João 

Batista, Consórcio Intermunicipal de Saúde Região Centro Norte do Estado 

de Mato Grosso – CISCN/MT, Estado de Mato Grosso e Fabio Yonamine, 

qualificados nos autos. A parte autora pleiteia pela concessão do 

benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 

5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da 

justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e 

estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada 

presunção. No caso em análise a requerente não demonstrou respectiva 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça, com base 

na alegação de não possuir condições arcar com as custas processuais. 

Tal alegação/declaração, por si só, não garante a aptidão de justificar a 

concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas judiciárias 

ou comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do 

processo. A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência 

através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas 

da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos 

últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 

três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 22 de novembro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001480-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIO JEOVANE DEPRA OAB - MT23962/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança c/c indenização 

por danos morais e materiais ajuizada por Gabriela de Moraes em face de 

Ivanirse Martinello, qualificados nos autos. A parte autora pleiteia pela 

concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em 

seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o 

benefício da justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos 

legais e estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a 

alegada presunção. No caso em análise a requerente não demonstrou 

respectiva hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça, 

com base na alegação de não possuir condições arcar com as custas 

processuais. Tal alegação/declaração, por si só, não garante a aptidão de 

justificar a concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas 

judiciárias ou comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de 

extinção do processo. A parte autora poderá comprovar a sua 

hipossuficiência através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das 

últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e 

de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de 

titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 06 de dezembro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130678 Nr: 3109-97.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Destilaria de Alcool Libra Ltda - Em Recuperação 

Judicial, Libra Etanol Participações Societarias Ltda, Espólio de Serafim 

Adalberto Ticianeli, Izelia Ticianeli, Luiz Carlos Ticianelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Saldanha Handell - 

OAB:OAB/MT 13.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Requerente que foi cadastrado no Sistema de 

Arrecadação o Pedido de Parcelamento das custas. Sendo que para 

emissão da Guia de Arrecadação deverá ser acessado o site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIA ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, lançar o 

número do processo, e automaticamente o Sistema alertará a seguinte 

mensagem " EXISTE UM PARCELAMENTO OU DESCONTO CADASTRADO 

PARA ESSE PROCESSO..." Nesse momento o advogado ou a parte emitirá 

sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101365 Nr: 2178-02.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdM, EBdM, EFBdM, MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem acerca do 

Parecer Ministerial de fls., 77/78 onde o MPE informou que o Requerido - 

ELIAS FELIPE BRITIS DE MOARES atingiu a maioridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85383 Nr: 739-58.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Nos termos do art. 93, inciso XIV da Constituição Federal de 1988, bem 

como art. 482, VI da CNGC, impulsiono o presente com o intuito INTIMAR a 

patrona do pronunciado para manifestar acerca da localização das 

testemunhas de defesa: GILBERTO GOMES DA SILVA, PATRICIANE 

PEDROSO DE OLIVEIRA e LEIDIANE BRESSAN DE CARVALHO, 

considerando as certidões negativas acostadas às fls. 881, 893 e 937.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91000 Nr: 3206-73.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 
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OAB:3380-MT, Carlos Odorico Dorilêo Rosa Junior - OAB:13.822

 Intimação do Advogado do Requerente para que fique ciente do 

RELATÓRIO DE ESTUDO SOCIAL de fls. 208/214 e querendo se manifeste 

no prazo dew 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103962 Nr: 46-35.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACdA, AMdA, CdAP, ALCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Autor para manifestar em dias acerca da Certidão de 

fls., 79 a seguir transcrita: "Certifico que estes autos foi encaminhado ao 

NEXPED para expedição de documentos em 23/08/2018 sendo devolvido 

no dia 04/12/2018. Certifico mais que não haverá tempo hábil para 

cumprimento das Cartas Precatória que têm como finalidade a intimação 

das Requeridas para Audiência de Instrução no dia 31/01/2019."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127793 Nr: 1955-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamilto Cezar de Campos, Josemar Araujo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos nº. 1955-44.2018.811.0005

Código n°. 127793

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: VALMITO CEZAR DE CAMPOS e JOSEMAR ARAUJO FERREIRA

SENTENÇA

1.RELATÓRIO

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra VALMITO CEZAR DE CAMPOS, já qualificado nos autos, 

como incurso no artigo 35 c/c art. 40, incisos II e III, da Lei Federal nº. 

11.343/2006 (1º Fato); art.33, caput, c/c art. 40, incisos II e III, da Lei 

Federal nº. 11.343/2006 (2º Fato); art. 349-A do Código Penal (3º Fato); 

art. 317, §1º, do Código Penal (4º Fato); e art. 351, § 3º, c/c o art. 14, 

inciso II, ambos do Código Penal (5º Fato), bem como em face de 

JOSEMAR ARAÚJO FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 

35 c/c art. 40, inciso III, da Lei Federal nº. 11.343/06 (1ºFato); art. 33, 

caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei Federal nº. 11.343/06 (2ºFato); e art. 

349-A (3º Fato).

 Consta na denúncia que, até o dia 16/02/2018, os denunciados Josemar 

Araújo Ferreira e Valmito Cezar de Campos, este último se prevalecendo 

de função pública, associaram-se com a finalidade de trazer consigo, 

entregar a consumo e fornecer drogas, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar nas dependências da Cadeia de 

Diamantino/MT, situada na Rua Padre Paulino, s/n, bairro da Ponte, neste 

município (Fato 01).

 Consta, no procedimento investigativo que, em datas incertas 

compreendidas entre os dias 02/10/2017 e 16/02/2018, na unidade 

prisional de Diamantino/MT, situada na Rua Padre Paulino, s/nº, bairro da 

Ponte, neste município, os denunciados Josemar Araújo Ferreira e Valmito 

Cezar de Campos, este último se prevalecendo de função pública, por 

diversas vezes, trouxeram consigo, entregaram a consumo e forneceram 

drogas – parte delas consistentes em quinze porções de maconha e 

quatro porções de pasta base de cocaína – capazes de causar 

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar (Fato 02).

 Sendo o incluso Inquérito Policial, em datas incertas, compreendidas entre 

os dias 02/10/2017 e 16/02/2018, na unidade prisional de Diamantino/MT, 

situada na Rua Padre Paulino, s/n, bairro da Ponte, neste município, 

respectivamente, os denunciados Josemar Araújo Ferreira e Valmito 

Cezar de Campos ingressaram e intermediaram, por diversas vezes, a 

entrada de, ao menos, 25 aparelhos telefônicos de comunicação móvel, 

sem autorização legal (Fato 03).

 Ainda consta, que, em datas incertas, até o mês de março de 2018, na 

unidade prisional de Diamantino/MT, situada na Rua Padre Paulino, s/n, 

bairro da Ponte, neste município de Diamantino/MT, o denunciado Valmito 

Cezar de Campos, por diversas vezes, recebeu para si, diretamente, 

vantagens indevidas oferecidas por outrem, em razão de sua condição de 

funcionário público, infringido seu dever funcional (Fato 04).

 Consta, ainda, que, também em data não precisada, na unidade prisional 

de Diamantino/MT, situada na Rua Padre Paulino, s/n, bairro da Ponte, 

neste município de Diamantino/MT, o denunciado Valmito Cezar de Campos 

facilitou a tentativa de fuga de pessoas legalmente presas, no dia 

16/02/2018, pois entregou objetos para a execução de tal empreitada 

criminosa (Fato 05).

 A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2018, conforme certidão de fl. 

195.

 Os réus foram citados às fls. 219/220 e 255/225-v e apresentaram 

resposta à acusação às fls. 216/218 e 226/227.

Durante audiência de instrução foram ouvidas testemunhas e realizado 

interrogatórios dos réus (fls. 265/274).

 O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 277/299.

 A Defesa do acusado VALMITO CESAR DE CAMPOS apresentou 

alegações finais às fls. 315/329.

 A Defesa do acusado JOSEMAR ARAUJO FERREIRA apresentou 

alegações finais às fls. 331/346.

 É o relatório. Decido.

 2. DA FUNDAMENTAÇÃO

O feito transcorreu normalmente não havendo nulidades que possam 

interferir no julgamento final da demanda.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal dos 

denunciados VALMITO CEZAR DE CAMPOS e JOSEMAR ARAUJO 

FERREIRA pela prática, em tese, dos crimes descritos na denúncia.

 2.1.DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS praticado pelos acusados 

VALMITO CEZAR DE CAMPOS e JOSEMAR ARAUJO FERREIRA

Salienta-se que para a condenação criminal faz-se necessária à 

conjugação da materialidade e autoria, desta conjugação obtém-se a 

responsabilização criminal.

 A materialidade do delito encontra-se comprovada por intermédio dos 

boletins de ocorrências de fls. 13, 18/19, 50/51, 52/53, 90/91, 92, 124/125 

e 126; laudos de constatação preliminar de drogas de fls. 15/16 e 55/56; 

termo de apreensão de fl.27; cópia do livro de ocorrência da Cadeia 

Pública local de fl. 95; material fotográfico de fls. 112/114, 115/119 e 

161/163, mídia de fl. 182, relatório de investigação de fl. 161; e laudos 

periciais de fls. 183/185 e 187/189.

 Com relação à autoria do crime de tráfico restou comprovada, 

inicialmente, pelas declarações do corréu JOSEMAR ARAUJO FERREIRA, 

bem como demais documentos acostados aos autos.

 O corréu JOSEMAR ARAUJO FERREIRA, preso à época dos fatos na 

Cadeia Pública de Diamantino, afirmou que em obediência a ordem do 

acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS, agente prisional, efetuou entrega 

de celulares e entorpecentes em favor dos demais presos que também 

estavam encarcerados na Cadeia Pública de Diamantino.

 Nesse sentido, a testemunha ALEXANDRE LUIZ FERREIRA KREIN, Diretor 

da Cadeia Pública local, à época dos fatos, afirmou que soube que o 

corréu JOSEMAR confessou que repassava drogas dentro da Cadeia à 

mando do acusado VALMITO.

 Outrossim, a testemunha MISAEL JOSÉ DE MIRANDA, Diretor da Cadeia 

Pública do município de Nobres, local onde atualmente o corréu JOSEMAR 

ARAUJO FERREIRA encontra-se encarcerado, afirmou que soube através 

deste que os ilícitos ingressaram na Cadeia por intermédio do acusado 

VALMITO CEZAR DE CAMPOS.

 A testemunha ODAIR JOSÉ DA SILVA, ex Diretor da Cadeia Pública local, 

afirmou que na época em que atuou na gestão da Cadeia apreendeu meio 

quilo de entorpecentes e vários aparelhos celulares e que recebeu a 

informação de que o acusado VALMITO estaria envolvido na facilitação da 

entrada dos objetos apreendidos.

 Em que pese à negativa, é de ressaltar que as declarações acima 

mencionadas estão corroboradas com as imagens capturadas pela 

câmara de segurança da unidade prisional em que é possível observar o 

acusado VALMITO repassando pacotes para o interior das celas.

 Outrossim, soma-se aos elementos probatórios a confissão do corréu 
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JOSEMAR, em que afirmou que realizava o repasse dos pacotes dos 

entorpecentes aos demais presos, pelo que reconheço a aplicação da 

atenuante de confissão.

 Assim, as provas colidem no sentido de que os réus entregaram a 

consumo e forneceram drogas, praticando o crime descrito no artigo 33, 

caput, da Lei Federal nº. 11.343/06.

2.2- DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS em face 

dos acusados VALMITO CEZAR DE CAMPOS e JOSEMAR ARAUJO 

FERREIRA

Para configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 

nº. 11.343/2006), exige-se que os agentes atuem movidos por um dolo 

específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma 

estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de 

levar a cabo o tráfico de drogas.

No caso dos autos a materialidade do delito restou comprovada por 

intermédio dos boletins de ocorrências de fls. 13, 18/19, 50/51, 52/53, 

90/91, 92, 124/125 e 126; laudos de constatação preliminar de drogas de 

fls. 15/16 e 55/56; termo de apreensão de fl.27; cópia do livro de 

ocorrência da Cadeia Pública local de fl. 95; material fotográfico de fls. 

112/114, 115/119 e 161/163, mídia de fl. 182, relatório de investigação de 

fl. 161; e laudos periciais de fls. 183/185 e 187/189.

 No caso dos autos, em que pese o acusado seja agente carcerário e o 

outro réu preso na mesma unidade prisional, não restou demonstrada a 

caracterização do vínculo estável e permanente para a prática do crime de 

associação, quesitos estes necessários para a configuração do crime de 

associação para o tráfico.

 Em análise ao conjunto probatório, em relação ao fato propriamente dito, é 

de se ressaltar que as provas que gravitam em torno presente caso 

geram dúvidas, o que implica em absolvição por ausência de provas.

 Diante das provas contidas nos autos, não há elementos hábeis a 

concluir, com a segurança necessária, a prática do crime associação 

entre os réus, consoante dispõe o artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

 Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2005. ESTABILIDADE E 

PERMANÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO 

DA ORDEM. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o 

entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no 

art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta 

da estabilidade e da permanência da associação criminosa (HC n. 

270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). 2. Ordem concedida para 

absolver o paciente da prática do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06. (HC 

393.231/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

21/11/2017, DJe 01/12/2017).

Ressalto que é vedado ao julgador condenar com base estritamente nas 

provas colhidas no inquérito policial, neste sentido é o artigo 155 do 

Código de Processo Penal, copio:

 “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

 Por todo o exposto, é imperiosa a ABSOLVIÇÃO dos réus quanto ao delito 

de associação para o tráfico.

2.3- DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL praticado pelos acusados 

VALMITO CEZAR DE CAMPOS e JOSEMAR ARAUJO FERREIRA

A materialidade do delito restou comprovada por intermédio dos boletins de 

ocorrências de fls. 13, 18/19, 50/51, 52/53, 90/91, 92, 124/124/125 e 126; 

laudos de constatação preliminar de drogas de fls. 15/16 e 55/56; termo de 

apreensão de fl.27; cópia do livro de ocorrência da Cadeia Pública local de 

fl. 95; material fotográfico de fls. 112/114, 115/119 e 161/163, mídia de fl. 

182, relatório de investigação de fl. 161; e laudos periciais de fls. 183/185 

e 187/189.

 A autoria também restou comprovada. O corréu JOSEMAR ARAUJO 

FERREIRA relatou que repassou aparelhos celulares aos presos da 

Cadeia Pública de Diamantino, entregues pelo acusado VALMITO, agente 

penitenciário.

 A testemunha ALEXANDRE LUIZ FERREIRA KREIN relatou que foram 

registradas através do sistema de monitoramento eletrônico da Cadeia 

Pública o acusado VALMITO entregando pacote que foi recebido pelos 

presos Luiz Henrique que repassou ao preso Anderson Marculino da 

Silva, o qual lhe contou de forma extrajudicial que havia celulares e drogas 

na embalagem recebida.

 Ademais, a testemunha ELY SANTANA afirmou que o pacote repassado 

pelo acusado VALMITO possuía aparelhos celulares.

 Desta feita, vê-se que a conduta praticada pelos réus está inserida no 

art. 349-A do Código Penal.

 “Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a 

entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, 

sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Pena: detenção, de 3 

(três) meses a 1 (um) ano.”

Assim, a condenação dos acusados é medida em que se impõe.

 2.4- DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA praticado pelo acusado 

VALMITO CEZAR DE CAMPOS

 A materialidade do delito restou comprovada por intermédio dos boletins 

de ocorrências de fls. 13, 18/19, 50/51, 52/53, 90/91, 92, 124/124/125 e 

126; laudos de constatação preliminar de drogas de fls. 15/16 e 55/56; 

termo de apreensão de fl.27; cópia do livro de ocorrência da Cadeia 

Pública local de fl. 95; material fotográfico de fls. 112/114, 115/119 e 

161/163, mídia de fl. 182, relatório de investigação de fl. 161; e laudos 

periciais de fls. 183/185 e 187/189.

 No que concerne à autoria também restou comprovada através dos 

depoimentos da testemunha ALEXANDRE LUIZ e do corréu JOSEMAR que 

afirmaram que o acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS entregava ilícitos 

na Cadeia Pública de Diamantino mediante recebimento de pagamento de 

quantia em dinheiro.

 Assim, restou comprovado que o acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS 

praticou o crime descrito no artigo 317, §1º do Código Penal.

 O fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme exposto abaixo, 

merecendo responder criminalmente.

2.5- DO CRIME DE FACILITAÇÃO DE FUGA DE PRESO, NA FORMA 

TENTADA praticado pelo acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS

 A materialidade do delito restou comprovada por intermédio dos boletins 

de ocorrências de fls. 13, 18/19, 50/51, 52/53, 90/91, 92, 124/125 e 126; 

laudos de constatação preliminar de drogas de fls. 15/16 e 55/56; termo de 

apreensão de fl.27; cópia do livro de ocorrência da Cadeia Pública local de 

fl. 95; material fotográfico de fls. 112/114, 115/119 e 161/163, mídia de fl. 

182, relatório de investigação de fl. 161; e laudos periciais de fls. 183/185 

e 187/189.

 No que tange à autoria, verifico que também restou comprovada, diante 

dos depoimentos da testemunha ELY SANTANA DO NASCIMENTO, agente 

prisional, a qual afirmou que soube através da delação dos presos 

“correrias” que o acusado VALMITO teria repassado serras aos presos, 

as quais foram utilizadas para tentativa de fuga.

 Afirmou também que os presos revelaram que as serras foram 

repassadas pelo acusado VALMITO.

 A testemunha EIDE MARTINS relatou toda a tentativa de fuga dos presos, 

aduzindo que antes da tentativa de fuga, o Diretor da Cadeia ALEXANDRE 

recebeu denúncias sobre o ingresso de aparelho celular no dia 11 de 

fevereiro de 2018 e que no dia 13 entraria drogas na Cadeia sob a 

facilitação de determinado agente prisional.

 Nesse sentido também são as declarações do corréu JOSEMAR ARAUJO 

FERREIRA.

 Desse modo, é procedente o pedido contido na presente ação penal 

pública promovida pelo Ministério Público no sentido de condenar o 

acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS pela prática do crime descrito no 

351, §3º c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

 3. DO DISPOSITIVO:

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para:

 a) CONDENAR o acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS pela prática do 

crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei 

Federal nº. 11.343/2006; art. 349-A do Código Penal; art. 317, §1º, do 

Código Penal; e art. 351, § 3º, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal;

 b) ABSOLVER o acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS pela prática do 

crime do artigo 35 da Lei Federal nº. 11.343/2006;

 c) CONDENAR o acusado JOSEMAR ARAUJO FERREIRA pela prática do 

crime descrito no artigo art.33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei Federal 

nº. 11.343/2006 e no art. 349-A do Código Penal; e

d) ABSOLVER o acusado JOSEMAR ARAUJO FERREIRA pela prática do 

crime descrito no artigo art. 35 da Lei Federal nº. 11.343/2006.

 Passo a dosimetria da pena.
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3.1.DO ACUSADO VALMITO CEZAR DE CAMPOS

3.1.1. Do crime de tráfico de drogas

Em relação à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 

nº. 11.343/2006, a pena prevista para o crime de tráfico de drogas (art. 

33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos 

de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.

 Pena base – (CP, art. 59 c/c art. 42 da Lei Federal n.º 11.343/06), partindo 

do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais:

 a) Culpabilidade: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da 

conduta do réu insere-se na punição do tipo;

b) Antecedentes: não possui antecedentes criminais;

c) Conduta social: considerada normal;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: são graves, vez que o crime foi praticado nas 

dependências e imediações do estabelecimento prisional, tendo o acusado 

prevalecido de função pública, mas tendo em vista que tais se revelam em 

aumento de pena, deixo de valorá-las neste momento, como forma de 

evitar a ocorrência de bis in idem;

g) Consequências: são graves, em vista que de que disseminou 

substância que causa dependência aos presos segregados na Cadeia 

Pública de Diamantino/MT;

 h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

 i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em 

vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando 

dependência, conforme laudo pericial de fls. 200/204;

j) Quantidade da substância: deixo de valorar;

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem 

em fixar a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

 Em relação à segunda fase não incidem atenuantes e agravantes, razão 

pela qual fixo provisoriamente a pena em 05 (cinco) anos e 02 (dois) 

meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) 

dias-multa.

 Na terceira fase, incidem causas de aumento descritas no artigo 40, 

incisos II e III, da Lei Federal nº. 11.343/2006, bem como incide causa de 

diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, 

torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) dias de reclusão e ao 

pagamento de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

 3.1.2. Do crime de favorecimento real

 Em relação à prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, a 

pena prevista para o crime é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de 

detenção.

 Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 03 (três) 

meses, passo à análise das circunstâncias judiciais:

 a) Culpabilidade: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da 

conduta do réu insere-se na punição do tipo;

b) Antecedentes: não possui antecedentes criminais;

c) Conduta social: considerada normal;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: são graves, pelo que o sentenciado demonstrou maior 

ousadia em sua execução, uma vez que praticou o delito em conjunto com 

outro preso segregado na Cadeia Pública local, deixando de fortalecer 

combate ao crime no sistema prisional;

 g) Consequências: comum à espécie; e

 h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem 

em fixar a pena-base, fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.

 Em relação à segunda fase não incidem atenuantes e agravantes, razão 

pela qual fixo provisoriamente a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção.

 Na terceira fase, não incidem causas de aumentos e de diminuição de 

pena. Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de 

VALMITO CEZAR DE CAMPOS, no patamar de 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.

3.1.3. Do crime de corrupção passiva

Em relação à prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal, a 

pena prevista para o crime é de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão.

 Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) 

anos, passo à análise das circunstâncias judiciais:

 a) Culpabilidade: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da 

conduta do réu insere-se na punição do tipo;

b) Antecedentes: não possui antecedentes criminais;

c) Conduta social: considerada normal;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: valoro de forma negativa, vez que a conduta típica 

ocorreu dentro da Cadeia Pública local;

 g) Consequências: valoro de forma negativa, pelo que colocou em risco a 

segurança dos presos, dos colegas de trabalho e toda comunidade local; 

e

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem 

em fixar a pena-base, fixando-a em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de 

reclusão.

 Em relação à segunda fase não incidem atenuantes e agravantes, razão 

pela qual fixo provisoriamente a pena em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias 

de reclusão.

 Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena, porém incide 

a causa de aumento prevista no artigo 317, §1º, do Código Penal. Desta 

feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de VALMITO CEZAR 

DE CAMPOS, no patamar de 02 (dois) anos, 08(oito) meses e 26 (vinte e 

seis) dias de reclusão.

3.1.4. Do crime de facilitação fuga de preso

Em relação à prática do crime previsto no artigo 351, §3º do Código Penal, 

a pena prevista para o crime é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

 Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano, 

passo à análise das circunstâncias judiciais:

 a) Culpabilidade: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da 

conduta do réu insere-se na punição do tipo;

b) Antecedentes: não possui antecedentes criminais;

c) Conduta social: considerada normal;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: são graves, vez que forneceu instrumento para fuga 

dos presos custodiados na Cadeia Pública local, porém o fato é punível 

pela própria tipicidade e previsão legal, razão pela qual deixo de valorar;

g) Consequências: comum à espécie; e

 h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem 

em fixar a pena-base, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão.

 Em relação à segunda fase não incidem atenuantes e agravantes, razão 

pela qual fixo provisoriamente a pena em 01 (um) ano de reclusão.

 Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena, porém incide a 

causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Desta 

feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de VALMITO CEZAR 

DE CAMPOS, no patamar de 08 (oito) meses de reclusão.

3.1.5.Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado VALMITO CEZAR DE CAMPOS praticou 

os delitos capitulados no art.33, caput, c/c art. 40, incisos II e III, da Lei 

Federal nº. 11.343/2006; art. 349-A do Código Penal; art. 317, §1º, do 

Código Penal; e art. 351, § 3º, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual, passo a fixar a 

pena em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias e ao 

pagamento de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, bem como a 

pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3.1.6.Do valor da multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do 

réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

3.1.7.Da Detração

Tendo em vista que o acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS encontra-se 

preso preventivamente desde o dia 27/06/2018, ou seja 05 (cinco) meses 

e 12 (doze) dias, contados nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, aplico 

a detração e passo a fixar a PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos, 11 

(onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 534 
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(quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, bem como a pena de 03 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3.1.8.Do regime inicial

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código 

Penal, o acusado deverá cumprir a pena privativa de liberdade 

anteriormente dosada em REGIME SEMIABERTO.

É certo que a execução da pena no regime semiaberto deveria, nos 

termos da lei (CP, art. 33, “b”), ser cumprida em colônia agrícola, industrial 

ou estabelecimento similar, contudo, diante da inexistência destas 

espécies de estabelecimento nesta Comarca, concedo liberdade ao 

acusado VALMITO CEZAR DE CAMPOS que poderá aguardar o trânsito 

em julgado em liberdade.

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA.

3.1.9.Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e 

suspensão condicional da pena

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixada e pela 

mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena.

3.2.DO JOSEMAR ARAUJO FERREIRA

 3.2.1. Do crime de tráfico de drogas

Em relação à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 

nº. 11.343/2006, a pena prevista para o crime de tráfico de drogas (art. 

33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos 

de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.

 Pena base – (CP, art. 59 c/c art. 42 da Lei Federal n.º 11.343/06), partindo 

do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais:

 a) Culpabilidade: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da 

conduta do réu insere-se na punição do tipo;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes criminais;

c) Conduta social: considerada normal;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: normais à espécie;

g) Consequências: são graves, em vista de que disseminou substância 

que causa dependência aos presos segregados na Cadeia Pública de 

Diamantino/MT;

 h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

 i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em 

vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando 

dependência, conforme laudo pericial de fls. 200/204; e

j) Quantidade da substância: deve ser valorada de forma negativa, vez 

que foram apreendidas quinze porções de maconha e quatro porções de 

pasta base de cocaína.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem 

em fixar a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

 Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante de confissão, 

a qual compenso com a agravante de reincidência. Assim, torno a pena 

provisória em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao 

pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incide causa de diminuição, porém incide causa de 

aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei Federal nº. 11.343/2006, 

torno-a definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

3.2.2. Do crime de favorecimento real

 Em relação à prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, a 

pena prevista para o crime é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de 

detenção.

 Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 03 (três) 

meses, passo à análise das circunstâncias judiciais:

 a) Culpabilidade: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da 

conduta do réu insere-se na punição do tipo;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes criminais;

c) Conduta social: considerada normal;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: valoro de forma negativa, pelo que o sentenciado 

demonstrou maior ousadia em sua execução, uma vez que praticou o 

delito em conjunto com agente carcerário;

g) Consequências: comum à espécie; e

 h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem 

em fixar a pena-base, fixando-a em 04 (quatro) meses de detenção.

 Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante de confissão, 

a qual compenso com a agravante de reincidência. Assim, torno a pena 

provisória em 04 (quatro) meses de detenção.

 Na terceira fase, não incidem causas de aumento e de diminuição de 

pena. Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de 

JOSEMAR ARAUJO FERREIRA, no patamar de 04 (quatro) meses de 

detenção.

3.2.3.Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado JOSEMAR ARAUJO FERREIRA praticou 

os delitos capitulados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei Federal 

nº. 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal, somando-se as penas 

impostas, motivo pelo qual, passando a fixar a pena definitivamente do 

acusado em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, bem como a 

pena de 04 (quatro) meses de detenção.

3.2.4.Do valor da multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do 

réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

3.2.5.Do regime inicial

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” c/c art. 59, ambos 

do código penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se 

mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena 

estabelecida e a reincidência.

Outrossim, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, em 

razão de que o acusado encontra-se preso por condenação em processo 

de execução penal.

 3.2.6.Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e 

suspensão condicional da pena

 Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixada, pela 

mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena.

3.2.7.Da Detração

Deixo de aplicar o §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal-CPP, 

tendo que em vista que o abatimento de prisão provisória não alterará o 

regime inicial da pena.

 4. DOS BENS APREENDIDOS

Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, se 

tal providencia ainda não foi edificada, nos termos do parágrafo 1º, do 

artigo 32, da Lei de Drogas.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado:

 a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;

 b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação dos réus;

 c) expeçam-se guia de execução penal definitiva;

d) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena 

pecuniária, intimando-se os condenados para pagamento no prazo de 10 

dias, nos termos do art. 686 do CPP;

e) intimem-se os condenados para o pagamento das custas processuais. 

Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se 

certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral 

do Estado para execução;

 P.R.I.C

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.

Ao distribuidor para a regularização do cadastro dos réus no sistema 

Apolo.

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

 Às providências.

 Diamantino, 12 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125369 Nr: 961-16.2018.811.0005

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: DdPJCdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Cód. 125369

DESPACHO

Vistos etc.

 Extraia-se cópia da decisão proferida no presente feito e junte-se nos 

autos cód. nº. 127793, em apenso.

 Após, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 12 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126879 Nr: 1612-48.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcinei Fernandes da Silva, Evandro José 

Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda, Sandro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e mantenho a segregação 

cautelar do acusado DELCINEI FERNANDES DA SILVA, já qualificado nos 

autos.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, as determinações constantes às fls. 

220/220-verso e 236/236-verso. Cientifique-se o Ministério Público e à 

Defesa. Intimem-se. Às providências. Diamantino/MT, 12 de dezembro de 

2018. RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131317 Nr: 3445-04.2018.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Bruno Henrique Mendes Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 131317

Autos n. 3445-04.2018.811.0005

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Às fls. 05/11 BRUNO HENRIQUE MENDES BUENO, devidamente qualificado 

nos autos, por intermédio de seu advogado, requer a restituição de 01 

(um) veículo Marca/Modelo Chevrolet/Classic, Placa NJO-5701, Renavam 

00283828110, cor preta, ano 2011.

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido de restituição (fls. 20/21).

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

O artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que “A restituição, 

quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, 

mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito 

do reclamante”.

Assim, as coisas apreendidas poderão ser restituídas desde que: a) 

ordenada pela autoridade judicial ou policial; b) não exista dúvida da 

propriedade.

Analisando os autos, observo que restou devidamente comprovado pelo 

postulante a propriedade do bem em questão, cuja origem deve ser tida 

como lícita, uma vez que inexistem provas em sentido contrário.

Igualmente, não há nada nos autos que indique que o bem teria sido 

adquirido através de renda ilícita ou que sua restituição causará qualquer 

prejuízo.

Ressalte-se que não há interesse na manutenção da constrição do bem, 

objeto deste pedido.

Diante do exposto, com supedâneo no artigo 120, do Código de Processo 

Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo solicitante e DETERMINO a imediata 

restituição do veículo Marca/Modelo Chevrolet/Classic, Placa NJO-5701, 

Renavam 00283828110, cor preta, ano 2011.

EXPEÇA-SE o competente termo de restituição.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125982 Nr: 1225-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Thallys Michael 

da Silva, Renan Ferreira Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 125982

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente as deliberações proferidas na sentença de fls. 

266/272.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125760 Nr: 1116-19.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Renan Ferreira 

Amaral, Thallys Michael da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 125760

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão anterior.

Às providências.

 Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94253 Nr: 1971-37.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebert Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código: 94253

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho pedido ministerial de fl. 254.

 Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe sobre a instauração de Procedimento Administrativo 

Disciplinar, bem como o andamento, informando o respectivo número do 

procedimento.

 Cumpra-se.

Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129326 Nr: 2601-54.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 2601-54.2018.2008.811.0005

Código n. 129326

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena do reeducando EDER GOMES 

OJEDA.

 Da análise dos autos, constato que não há insurgência em relação aos 

cálculos de fl. 43, conforme se verifica às fls. 44.

 Assim, HOMOLOGO o cálculo de fl. 43.

Determino que seja dada vista as partes a cada 06 meses para que se 

manifestem sobre as planilhas de remição apresentadas aos autos e 

após, conclusos para homologação e inclusão no cálculo.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Havendo proximidade para progressão de regime (30 dias antes), 

proceda com a realização do cálculo da pena e encaminhem-se os autos 

às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja o cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dê-se vistas ao MPE e defesa acerca do teor da presente decisão.

Encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do estabelecimento 

prisional onde se encontra o reeducando, uma delas deverá ser entregue 

ao sentenciado, servindo como atestado de pena a cumprir, e a outra 

arquivada em seu prontuário.

Às providências.

 Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108101 Nr: 1653-83.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Erny Parisenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2.772-a

 Intimo o Procurador do Denunciado do r. despacho de fls. 77, a seguir 

transcrito: " Vistos.I - Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14 de fevereiro de 2019 às 13h30min.Cite-se e intime-se o denunciado 

no endereço constante à fl. 73, para comparecer no ato acompanhado de 

advogado, caso contrário ser-lhe-á nomeado defensor público, bem como 

de que deverá trazer suas testemunhas, até no máximo de 05 (cinco), ou 

requerer a intimação das mesmas com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias antes da data de realização da audiência.II - Expeça-se carta 

precatória à comarca de Brasília-DF para oitiva das testemunhas arroladas 

na peça acusatória (fl. 74).III - Intimem-se o MPE e, se necessário, a 

Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013830-45.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PEREIRA DACRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES SILVEIRA OAB - MT10789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013830-45.2013.8.11.0005. REQUERENTE: CLEUZA PEREIRA DACRUZ 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. Intime-se o requerido Banco Losango para 

que se manifeste nos autos, no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 

11 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA EVANGELISTA QUADRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000418-93.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDIANA EVANGELISTA 

QUADRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando 

que o extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito juntado aos 

autos sequer consta a data da emissão, determino que o autor apresente, 

em 10 dias, o devido extrato atualizado da negativação objeto da ação, 

que deve ser consultada pessoalmente pela autora, sob pena de inépcia 

da inicial. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DE JESUS PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000766-14.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GEORGE DE JESUS PIMENTEL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Expeça-se mandado 

de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a parte 

autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua Vila 

Conceição, nº 06, Quadra 11, Bairro centro, CEP: 78400-000, 

Diamantino/MT. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DE JESUS PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000765-29.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GEORGE DE JESUS PIMENTEL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Expeça-se mandado 

de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a parte 

autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua Vila 

Conceição, nº 06, Quadra 11, bairro Centro, CEP: 78400-000, 

Diamantino/MT. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY PAULA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Correspondência Devolvida ID 17040094.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENIMAR MARIA DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000817-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LENIMAR MARIA DAS DORES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

uma dívida inexistente no valor de R$ 105,90, que tem como referência o 

contrato de nº. 0253113971, o qual alega não ter firmado. Alega que 

tentou resolver a situação administrativamente junto a ré, não obtendo 

êxito, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito, 

exclusão da inscrição e danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares e alega, em resumo, que a parte autora contratou, 

fez uso dos seus serviços e que o valor inscrito é devido e inadimplido, 

fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de 

proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de ausência de consulta extraída 

no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que além de a 

autora ter apresentado extrato de consulta de site credenciado ao 

SPC/Serasa, a ré não apresentou qualquer prova que aponte a 

inexistência da negativação em nome da promovente em virtude da dívida 

narrada na peça inicial. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme extrato 

anexado aos autos. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou 

a contratação do serviço fato gerador da dívida através da apresentação 

de gravação telefônica (id. 15473448), da qual se extrai que a autora 

recebeu uma ligação da reclamada oferecendo a troca do seu até então 

plano pré-pago para o plano pós-pago smart vivo controle de 200MB, no 

valor fixo e mensal de R$ 34,99, para a linha telefônica de nº 65 

99625-5195, cujo número foi confirmado pela autora. Verifica-se através 

da referida gravação de ligação, que a Sra. Caroline, funcionária da ré, 

ligou para a autora oferecendo o referido plano pós-pago, ocasião em que 

informou todos os detalhes do plano, bem como perguntou à autora 

acerca de sua concordância com a adesão do mesmo, ocasião em que a 

autora confirmou que desejava obter o plano, inclusive, chegou a 

perguntar a mesma funcionária, mas em outra ligação, se o plano já estava 

aprovado. Constata-se ainda que todos os dados da autora foram 

solicitados na ligação para conferição, sendo que todos dados informados 

pela reclamante à atende coincide com aqueles informados na inicial, 

inclusive seu endereço. Ademais, demonstrou ainda a ré à existência de 

pagamento realizado no dia 15.09.2015, no valor de R$ 34,99, referente ao 

período de 08/2015, valor correspondente ao valor do plano contratado, e 

referente ao pagamento da primeira fatura emitida após a contratação do 

plano, conforme foi informado pela atende na gravação constante dos 

autos. Por fim, a reclamada demonstrou ainda através das telas de seu 

sistema interno que o valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito é 

referente ao inadimplemento das faturas dos períodos 09/2015 e 10/2015. 

Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos 

débitos ou eventual cancelamento do plano em impugnação, situações que 

não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante 

sequer apresentou manifestação plausível em relação aos documentos 

juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, 

de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e 

não quitadas no valor de R$ 105,90. Imperioso mencionar, inclusive, que 

se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no 

agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 105,90, quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 87 de 733



prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000409-34.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOS PEDROSO DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras 

provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O autor sustenta que 

jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida inexigível, de modo que pugna pela 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Por 

sua vez a requerida, em defesa, suscitou preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e de inépcia da inicial por ausência de 

documento essencial, requerendo ao final a improcedência da ação. 

Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova 

não merece acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro a 

relação consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência 

técnica do requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. 

Afasto também a preliminar de Inépcia da inicial por ausência de 

documento essencial. Isso porque entendo estar devidamente 

comprovado o endereço do autor através do documento anexo de ID 

12787738. Afastadas as preliminares, passo à análise meritória. Pois bem. 

O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica 

da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada de telas 

sistêmicas que comprovam a relação jurídica entre as partes. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pelo 

autor, considerando a existência de pagamento do plano de telefonia, bem 

como a existência de faturas sem a respectiva baixa por ausência de 

quitação no sistema, tornando legítima a negativação em questão nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, teve a autora a 

oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos ou eventual 

cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo a requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de 

relação jurídica, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto aos valores devidos e não 

quitados na importância de R$119,97 (cento e dezenove reais e noventa e 

sete centavos) e R$73,05 (setenta e três reais e cinco centavos), 

totalizando R$193,02 (cento e noventa e três reais e dois centavos). 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$193,02, quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora para fins 

recursais. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino, 11 

de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GESSINEIDE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000761-89.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GESSINEIDE DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O 

autor ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve 

seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Por sua vez a requerida arguiu preliminar de impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, ausência de documento indispensável para 

a propositura da ação e ausência de consulta extraída no balcão dos 

órgãos de proteção ao crédito, requerendo ao final a improcedência da 

ação. Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 
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prova não merece acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro 

a relação consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência 

técnica do requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. A 

preliminar de ausência de documento indispensável também não prospera, 

haja vista que em consulta realizada nos órgãos de proteção ao crédito 

por este Juízo, observou-se que o endereço cadastrado é o mesmo que a 

autora aduz ser seu endereço na inicial, conforme pode se observar pelo 

extrato em anexo. Afasto também a preliminar de ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso porque, além 

da parte autora ter juntado aos autos resumo de consulta (ID 14021565 - 

Pág. 6), foi realizada consulta nos Órgãos de proteção ao crédito 

diretamente por esse juízo, constatando a veracidade da inscrição em 

comento. Inclusive, é de se anotar que a parte autora possui inscrições 

preexistentes, de modo que se aplica, ao caso, a Súmula 385 do STJ. 

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito. Pois bem. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Nesse sentido, é notório, nesta espécie de serviço, que a 

modalidade de contratação utilizada seja por meio de contato telefônico, 

método que facilita o acesso do consumidor aos serviços em questão. 

Nessa toada, a ausência de um contrato formal não exime possível 

reconhecimento de existência de relação jurídica, que pode ser 

comprovada de acordo com a apuração da veracidade das informações 

contidas nos sistemas informatizados da fornecedora de serviços, e 

demais circunstâncias de contratação. No caso concreto, verifico que a 

parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada de prints e de faturas encaminhadas para o endereço 

que a autora informa na inicial. Não obstante, observa-se que em que 

pese a parte autora sustente desconhecer a dívida, existe histórico de 

pagamento de faturas, id. 15455653 - Pág. 7, o que por si só rechaça a 

alegação de fraude, haja vista que o pagamento de fatura pressupõe a 

inexistência de fraude, tornando, portanto, legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, o autor teve a 

oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos ou eventual 

cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada, que 

agiu em exercício regular de direito. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte 

autora para fins recursais. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino, 11 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000624-10.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADELSON EVANGELINO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito indevidamente no rol de maus pagadores pela 

requerida por uma dívida inexistente no valor de R$ 122,42, que tem como 

referência o contrato de nº 0253132805, sustentando não ter firmado 

contrato algum com a requerida. Alega que tentou resolver a situação 

administrativamente junto a ré, não obtendo êxito, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito, exclusão da inscrição e danos 

morais. Por sua vez, a reclamada alega, em resumo, que a parte autora 

contratou, fez uso dos seus serviços e que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Julgo o mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, 

incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até 

porque negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida, 

conforme extrato anexado aos autos. Dos autos, verifico que a parte 

reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da dívida 

através da apresentação de gravação telefônica (id. 15620951), da qual 

se extrai que o autoro recebeu uma ligação da reclamada oferecendo a 

troca do seu até então plano pré-pago para o plano pós-pago smart vivo 

controle de 200MB, no valor fixo e mensal de R$ 34,99, para a linha 

telefônica de nº 65 9944-7689, cujo número foi confirmado pelo autor. 

Verifica-se através da referida gravação de ligação, que a Sra. Mariane, 

funcionária da ré, ligou para o autor oferecendo o referido plano 

pós-pago, ocasião em que informou todos os detalhes do mesmo, bem 

como perguntou ao autor acerca de sua concordância com a adesão do 

plano, tendo o autor confirmado expressamente que concordava com a 

troca, inclusive, chegou a perguntar se poderia ligar na central da 

reclamada no caso do boleto não chegar em sua residência. Constata-se 

ainda que todos os dados do autor foram solicitados e fornecidos na 

ligação para conferição, sendo que todos dados informados pela atende 

ao autor e vice-versa coincidem com aqueles descritos na inicial, inclusive 

o endereço da parte reclamante. Ademais, demonstrou ainda a ré a 

realização de vários pagamentos mensais do plano, o que afasta qualquer 

possibilidade de fraude. Por fim, a reclamada demonstrou ainda através 

das telas de seu sistema interno que o valor inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito é referente ao inadimplemento das faturas dos 

períodos 06/2016, 07/2016 e 08/2016. Por outro lado, teve o autor a 

oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos ou eventual 

cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo a requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação em relação aos documentos juntados pela reclamada, 

quedando-se silente. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, 

de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e 

não quitadas no valor de R$ 122,42. Imperioso mencionar, inclusive, que 

se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no 

agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 
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maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 122,42, quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno o 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-55.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000912-55.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, a parte reclamante não se dignou em 

comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer justificativa, 

comparecendo somente seu procurador, que pugnou pela extinção do 

feito, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de rigor. 

Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. CUSTAS pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 

2º, da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se. Diamantino,11 de 

dezembro de 2018.. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000810-33.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDEIR CARDOSO COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, a parte reclamante não se dignou em 

comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer justificativa, 

comparecendo somente seu procurador, que pugnou pela extinção do 

feito, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de rigor. 

Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. CUSTAS pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 

2º, da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000846-75.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOS MOREIRA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de consulta de negativação 

extraída no balcão, vez que tal exigência, embora recomendável, não dá 

azo à extinção do processo sem julgamento do mérito. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte requerente comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte requerida comprovou a contratação do serviço fato gerador da 

dívida através da apresentação de gravação telefônica, da qual se extrai 

que o requerente contratou os serviços da requerida “Vivo Controle” no 

valor de R$ 35,99 com o primeiro vencimento em 17.07, informando 

inclusive seus dados pessoais, tais como, CPF, data de nascimento, nome 

da mãe (id. 15322900). Além disso, a requerida trouxe outros elementos 

que caracterizam a contratação do débito pelo requerente através da 

juntada de diversos prints do sistema de interno, tendo localizado 3 

faturas em aberto (id.15322902, p.7), tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, considerando que o 

requerente alega na exordial não ter firmado contrato com a requerida, e, 

tendo requerida comprovado a contratação dos serviços, evidencia-se 

que a negativação do nome da parte requerente foi devida. Por outro lado, 

teve o requerente a oportunidade de questionar a gravação telefônica, 

demonstrar a quitação dos débitos, o eventual cancelamento do plano, em 

impugnação, situações que não foram evidenciadas. O requerente sequer 

apresentou manifestação em relação aos documentos juntados pela 

requerida. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte requerida. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte requerente, 

de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no valor de R$ 108,83. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da 

parte requerente, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 
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ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Desta forma, verifica-se que a conduta da parte requerente 

se encontra eivada de má-fé. Isto porque, o requerente procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

alega que não possui nenhuma relação jurídica com a requerida, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Posto isso, opino pela revogação da tutela de urgência 

anteriormente concedida e pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para condenar a parte requerente ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 108,83, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Ainda, opino pela condenação do requerente ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor 

da causa a ser revertido em favor da requerida, conforme prevê o artigo 

81 do Código de Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Kátia de 

C a m a r g o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 9 de dezembro de 2018. JOSÉ MAURO NAGIB JORGE Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ZACARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000850-15.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WILLIAN ZACARIAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Diante da 

inexistência de preliminares, passo a julgar o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Denota-se que a ré se limitou a 

juntar como meio de prova a mera demonstração da existência de 

cadastro interno do consumidor, sendo a maiorias dos “prints” extraídos 

do sistema interno ilegíveis, sem qualquer outro elemento a corroborar a 

existência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em razão 

do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa ré, face a 

hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, encaminhamento de faturas os débitos vinculados ao contrato 

inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao 

consumidor a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada. No mesmo 

sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do Juizado Especial Cível 

1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e publicado no 

DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do sistema interno 

ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de prova, o que 

evidencia que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, 

fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da 

ação. No entanto, no que tange ao dano moral este é improcedente. Isto 

porque, conforme consulta extrato juntado há outra negativação 

preexistentes em seu nome (id. 14260448, p.1/). E, assim sendo, havendo 

débitos pretéritos, não se mostra cabível a indenização por danos morais 

no caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Logo, aplicando-se o julgado 

supracitado, o pedido de reparação por danos morais é improcedente. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Diante do exposto, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA 
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DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

apenas para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva, 

sem indenização por danos morais ante a preexistência de outra 

negativação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. DETERMINO que a requerida realize 

exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito discutido nos presentes autos acima especificado. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

s e u s  p a t r o n o s .  K á t i a  d e  C a m a r g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Diamantino, 7 de dezembro de 2018 JOSÉ MAURO 

NAGIB JORGE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-17.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE GOES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010346-17.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE 

GOES LIMA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Libere-se o 

valor pago requerida (id. 15836304) mediante alvará de levantamento em 

favor da parte autora. Por consequência, considerando a liberação dos 

valores, inexistindo execução a prosseguir, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença. Após arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

s e u s  p a t r o n o s .  K á t i a  d e  C a m a r g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Diamantino/MT, 07 de dezembro de 2018 JOSÉ MAURO 

NAGIB JORGE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000429-25.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EDVALTON PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a 

parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no 

serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente 

lançada pela reclamada (id. 12839506, p.2), razão pela qual pleiteia a 

declaração de inexistência de débito e danos morais. Por sua vez, a 

reclamada alega em resumo que o valor é devido e inadimplido, fato que 

ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no serviço de proteção 

ao crédito. Rejeito a preliminar suscitada pela requerida de falta de 

interesse de agir, vez que a tentativa de resolução administrativa ou a 

resistência de pretensão, embora recomendáveis, não são condições 

para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, 

da CF, que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão 

pela qual afasto a preliminar arguida. Analisadas as questões preliminares, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato ou 

documento assinado pela reclamada apontando a referida contratação do 

débito, o que não foi feito. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada, esta não apresentou nenhuma justificativa para retirar a 

validade das alegações do reclamante. Em resumo: a requerida não trouxe 

qualquer elemento hábil para comprovar a regularidade da dívida, pois os 

dados concretos visando comprovar a contratação dos serviços e 

justificar o débito são acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus 

de afastar a pretensão do reclamante. Partindo desse contexto, observo 

que a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$ 300,05 é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é a medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pela reclamante. No mesmo sentido é a posição da 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Por fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 
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não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Diante do exposto, 

ratifico a tutela de urgência e JULGO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos com 

fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente a pendência 

financeira discutida nos autos no valor de R$300,05; e, b) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do ev ento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Kátia de Camargo 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 8 de dezembro de 2018 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001161-06.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELIANA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A requerente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

requerente comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado 

justificativa plausível de sua ausência, JULGO pela EXTINÇÃO do presente 

feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da 

requerente, opino pela sua condenação ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, 

não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Kátia de Camargo Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 9 de dezembro de 2018. JOSÉ MAURO NAGIB JORGE Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SIQUEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000813-85.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de consulta de 

negativação extraída no balcão, vez que tal exigência, embora 

recomendável, não dá azo à extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte requerida 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na 

data de 30 de outubro de 2013, juntamente com os documentos pessoais 

do requerente, sendo este período anterior à negativação debatida. Assim, 

a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito 

pela autora, considerando a existência de pagamentos do plano de 

telefonia, do cadastro interno do consumidor e do envio de faturas para 

pagamento, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por outro lado, teve o requerente a oportunidade de 

demonstrar a quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em 

impugnação, situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo 

requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que 

a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou impugnação em relação aos 

documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte requerida. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte requerente, de forma que improcede o pedido inicial e, 

por outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 134,56. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser 

analisada, ela encontra-se no agir da parte requerente, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando 

a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse 

sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte requerente se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, o requerente procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial alega que não possui 

nenhuma relação jurídica com a requerida, promovendo de maneira desleal 

e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação 

de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 
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consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto para condenar a parte requerente ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 108,83, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Ainda, condeno o requerente ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser 

revertido em favor da requerida, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Kátia de Camargo 

J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 9 de dezembro de 2018. JOSÉ MAURO NAGIB JORGE Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER CRUZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000825-02.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ESTER CRUZ DE MELLO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras 

provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela anulação do negócio jurídico, declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de consulta de 

negativação extraída no balcão, vez que tal exigência, embora 

recomendável, não dá azo à extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte requerida 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na 

data de 01 de julho de 2014, juntamente com os documentos pessoais da 

requerente, sendo este período anterior à negativação debatida. Por outro 

lado, a requerente no petitório inaugural alega desconhecer o contrato, 

impugnando os documentos juntadas aos autos, e ainda requereu a 

realização de perícia grafotécnica. No entanto, nota-se que a assinatura 

aposta no contrato e no documento pessoal da autora guarda identidade a 

olho nu, sendo desnecessária prova pericial para a averiguação. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação dos serviços 

pelo autor, bem como a existência da dívida em relação à parte 

requerente, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Assim, não há que se falar em anulação do 

negócio jurídico c.c declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte requerida. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte requerente, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 119,97. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

requerente, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Desta forma, verifica-se que a conduta da parte requerente 

se encontra eivada de má-fé. Isto porque, o requerente procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

alega que não possui nenhuma relação jurídica com a requerida, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Posto isso, JULGO pela revogação da tutela de 

urgência anteriormente concedida e pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte requerente ao pagamento da obrigação no valor de 

R$ 108,83, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Ainda, opino pela condenação da requerente ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser 

revertido em favor da requerida, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Kátia de Camargo 

J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 9 de dezembro de 2018. JOSÉ MAURO NAGIB JORGE Juiz 

de Direito
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000820-77.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUCELIA ANTONIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de consulta de 

negativação extraída no balcão, vez que tal exigência, embora 

recomendável, não dá azo à extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte requerida 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato do 

Plano de Telefonia Móvel “Smart Vivo Controle Plus 400 MB” (id. 15912597) 

celebrado entre as partes na data de 25 de novembro de 2015, juntamente 

com os documentos pessoais da requerente, sendo este período anterior 

à negativação debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela parte autora, considerando a 

existência de pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do 

consumidor e do envio de faturas para pagamento, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, 

teve a requerente a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos, o 

eventual cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Diante desse quadro fático, a requerente sequer se manifestou 

em relação aos documentos juntados pela reclamada. Portanto, não há 

que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte requerida. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte requerente, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 105,96. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

requerente, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Desta forma, verifica-se que a conduta da parte requerente 

se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a requerente procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

alega que não possui nenhuma relação jurídica com a requerida, 

promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o 

julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte requerente ao pagamento da obrigação no valor de 

R$ 105,96, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Condeno o requerente ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido em favor da 

requerida, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

s e u s  p a t r o n o s .  K á t i a  d e  C a m a r g o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 9 de dezembro de 2018. JOSÉ MAURO NAGIB JORGE Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000816-40.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LAURINDA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a 

parte reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito 

indevidamente no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançada pela reclamada no valor de R$ 152,28, referente ao 

contrato de nº. 006072471000042EC, sustentando que não firmou 

contrato algum com a ré que pudesse gerar qualquer obrigação para com 

ela. Alega que tentou resolver a situação administrativamente, não 

obtendo êxito, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito, 

exclusão da inscrição e danos morais. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares e no mérito alega a legitimidade do débito, 

requerendo a improcedência da ação. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial ante a ausência de documento indispensável à propositura da ação, 

eis que a extrato apresentado foi extraído de site de consulta oficial 
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conveniado ao SPC e não houve prova produzida pela ré que afaste a 

veracidade deste documento. Igualmente, a preliminar de falta de interesse 

de agir não merece acolhimento, uma vez que a tentativa de resolução 

administrativa, embora recomendável, não é condição para o ajuizamento 

de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê 

o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato 

ou documento assinado pela reclamada apontando a referida contratação 

do débito, o que não foi feito. Isto porque, em que pese às alegações da 

reclamada, esta não apresentou nenhuma justificativa para retirar a 

validade das alegações da reclamante, sem demonstrar sequer o cadastro 

interno da consumidora contendo suas informações pessoais, envio de 

faturas, gravações de atendimento, dentre outras provas possíveis. Em 

resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil para comprovar a 

regularidade da dívida, pois os dados concretos visando comprovar a 

contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do reclamante. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 152,28, decorrente do 

contrato de nº. 006072471000042EC é indevida, portanto, a exclusão do 

nome da autora do rol de inadimplentes é a medida que se impõe. Contudo, 

no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, a 

negativação preexistente realizada pela Telefônica Brasil S/A Móvel no dia 

10.07.2017 já foi discutida neste Juízo no bojo do processo n. 

1000815-55.2018.8.11.0015, sendo que a sentença, que já transitou em 

julgado, julgou improcedente o pedido inicial da autora reconhecendo a 

legitimidade da inscrição. Ademais, além da referida inscrição a autora 

possui outra restrição anterior a do presente processo, conforme extrato 

de id. 14181556. E, assim sendo, havendo débitos pretéritos, não se 

mostra cabível a indenização por danos morais no caso, conforme 

entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a preexistência de 

legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não obstante o ato ilícito 

praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a dignidade da apelada 

para fins indenizatórios. 2. Dano moral não caracterizado. 3. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: 

Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO 

SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em 

havendo prévios registros desabonadores de crédito no nome do 

consumidor, e não demonstrando este que tais anotações são indevidas, 

descabe indenização por dano moral em decorrência de novo registro, 

ainda que também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: DECLARAR inexistente o débito inscrito pela ré no valor de 

R$ 152,28, referente ao contrato de nº. 006072471000042EC. EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam com a 

exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito discutido nos presentes autos acima especificado. 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000791-27.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CHARLES LIMA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pelo requerido por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar 

de ausência de documento indispensável à propositura da ação, vez que 

além de o requerente ter apresentado extrato de consulta de site 

credenciado ao SPC/Serasa (ido.14109006, p.12), o requerido não 

apresentou qualquer prova que aponte a inexistência da negativação em 

nome do promovente em virtude da dívida narrada na peça inicial. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte requerida comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Denota-se que em sede 

contestação o requerido não elide as pretensões do requerente, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. No entanto, 

as alegações do requerido não subsistem, pois não apresentou prova 

mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

requerente e onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES 

CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

requerente afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa ré, 

face a hipossuficiência técnica do consumidor. Partindo desse contexto, 

observo que a inscrição do nome do requerido nos órgãos de proteção ao 

crédito foi indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do rol 

de inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude 
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na conduta da reclamada. No mesmo sentido é a posição da Turma 

Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do Juizado 

Especial Cível 1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e 

publicado no DJE em 20.10.2017). Diante da inexistência de provas da 

contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, encaminhamento de boletos, entre outros, os débitos 

vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não 

podendo impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Assim sendo, não tendo o requerido comprovado a validade 

da cobrança, o requerente faz jus à declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano moral este é 

improcedente. Isto porque, conforme consulta extrato juntado há outra 

negativação preexistentes em seu nome (id. 14109006 p.12). E, assim 

sendo, havendo débitos pretéritos, não se mostra cabível a indenização 

por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. 

Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. DETERMINO que o requerido proceda com a exclusão do nome da 

parte requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débito discutido 

nos presentes autos acima especificado. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Kátia de Camargo 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 12 de dezembro de 2018 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE Juiz 

de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000945-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. S. (REQUERENTE)

A. M. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para que informe sobre o genitor e a razão pela qual 

a avó exercerá a guarda no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002204-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEILA SALVADORA DA SILVA (REQUERENTE)

TIAGO ALEXANDRO STRASSBURGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS JAIR STRASSBURGER (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para informar a data da perícia a ser realizada no 

INSS informada na decisão sob ID 13267529, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002685-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GUIMARAES NEGRINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE SERAFIM NEGRINE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para comprovar a distribuição da carta precatória no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 47427 Nr: 2899-33.2007.811.0037

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que o Advogado ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB/MT-7719-B retirou os autos (47427), e seu apenso (38844) em 

carga, desde 02/10/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126113 Nr: 8675-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: EFM, FÁBIO WILLIAM MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA FRANCISCATTO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o (a) Advogado (a) KLEITON LAZZARI - OAB/MT 8727-B - 

retirou os autos (126113), em carga, desde 18/10/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 2968-41.2002.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICE VIGO CORADINI, SINARA BORGES CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO ROQUE CORADINI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, JUNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:6295/MT, PATRICIA 

LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049, PATRICIA 

RODRIGUES SOARES - OAB:6.767-E/MT, SÉRGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9.724-B, SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:RS/45.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o (a) Advogado (a) EDERSON NEVES - OAB/MT 18.174 - 

retirou os autos (21538), em carga, desde 03/08/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 3664-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SANDRO GUILLANDE, VCG, ARI SANDRO 

GUILLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CHIOT GUILLANDE, TEREZINHA 

APARECIDA CHIOT GUILLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 18817/O

 Certifico que o (a) Advogado (a) DAIANE LUZA - OAB/MT-14.059 retirou 

os autos (121168), em carga, desde 02/08/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108375 Nr: 7543-77.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCR, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:MT 3.448

 Certifico que o Advogado CIBELLY AMARAL - OAB/MT-18.559 retirou os 

autos (108375), em carga, desde 21/11/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121138 Nr: 3634-56.2013.811.0037

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHOSEF CARNEIRO, MARINEIDE PRUDENTE ALMEIDA, 

LENIR PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16915/MT, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23.929, 

Franciele de Oliveira Rahmeier - OAB:OAB/MT 24.056, ROSANA 

ESTEVES MONTEIRO - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, SANDRO 

ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Advogado SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB/MT-7.619 

retirou os autos (121138) em carga, desde 15/10/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73892 Nr: 6212-94.2010.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI ANNA KRABBE AGNE, JORGE LUIZ AGNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITTO AGNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Advogado SANDRA MARA BASEI- OAB/MT-5066-B retirou 

os autos (73892) em carga, desde 27/09/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8384 Nr: 347-13.1998.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDOKIA OVCHINNIKOV, AGRIPINA GUSKOV 

OVCHINNIKOV, IOV OVCHINNIKOV (menor), INNA OVCHINNIKOV, SOFIA 

OVCHINNIKOV, CRISTINA OVCHINNIKOV, ALEKCEY OVCHINNIKOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUSMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, ALYSSON TOMAZZI - OAB:6.519-B, 

LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Advogado SAMOEL DA SILVA- OAB/MT-5621 retirou os 

autos (8384) em carga, desde 25/10/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118319 Nr: 667-38.2013.811.0037

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASD
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028

 Certifico que o Advogado REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO- 

OAB/MT-14.537, retirou os autos (118319) em carga, desde 24/10/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150331 Nr: 4551-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLC, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Certifico que o Advogado MARCELO ALVES CAMPOS- OAB/MT-14.762, 

retirou os autos (150331) em carga, desde 23/10/2018.

Desta forma, em cumprimento ao artigo 359 e 431 da CNGC do TJMT 

impulsiono os autos intimando-o para providenciar a devolução no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do Cartório, e 

demais cominações previstas no artigo 431 da CNGC.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5960-23.2012.811.0037 115409

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial-Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

PARTE RÉQUERIDA: OSNI PODANOSQUI e MÁRCIO SILVEIRA DE 

OLIVEIRA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Márcio Silveira de 

Oliveira, Cpf: 71625860072 Filiação: , data de nascimento: 05/10/1973, 

brasileiro(a), solteiro(a), produtor agropecuário, Endereço: LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

e Executados(as): Osni Podanosqui, Cpf: 02238497900, Rg: 830.995 SSP 

PR Filiação: Luiz Podanosqui e Angelina Bruneti -Documento, data de 

nascimento: 27-01-1947, brasileiro(a), natural de Soturna-SP, casado(a), 

agricultor, Endereço: LUGAR INCERETO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: PROCEDER a intimação dos executados da penhora 

realizada para querendo opor embargos, o façam no prazo legal.

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 5960-23.2012.811.0037 (Código nº 

115409) Ação de Execução de Título Extrajudicial Exequente: Cooperativa 

de Crédito de L. Admissão de A. Vale do Cerrado Executados: Osni 

Podanosqui e Outro

Vistos etc.Intime-se o executado sobre a constrição bancária, via edital.

Inexistindo impugnação, expeça-se alvará, na forma postulada, mediante 

prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC (fls.146).

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.143).

Em seguida, imediata conclusão.Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elivânia Duarte dos 

Santos, digitei.Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2018.Ésio 

Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56-2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 4513-92.2015.811.0037 150225

AÇÃO: Execução de  T í tu lo  Ex t ra jud ic ia l -Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

EXECUTADO(A,S): ELIZABETH MEDIANEIRA DA SILVA ABEL

CITANDO(A,S): Executados(as): Elizabeth Medianeira da Silva Abel, Cpf: 

57346895991, Rg: 006.077.270.491 SSP RS Filiação: Enio Barreira da Silva 

e Nilza Kreps da Silva (Documento), data de nascimento: 03-03-1966, 

brasileiro(a), natural de Santa maria-RS, casado(a), vendedora, Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15-07-2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 18.483,11

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

18.483,11, representada pelos cheques emitidos pela executada, o qual 

fora devolvida pelo motivo das alíneas "11 e 12" – ‘insuficiência de fundo".

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei. Primavera 

do Leste - MT, 12 de dezembro de 2018.Ésio Martins de FreitasGestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004400-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO VETTORELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO MANICA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1004400-53.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 42.539,00 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE PRODUTO RURAL]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: NELSO VETTORELLO Endereço: TRAVESSA 

PERCY WITHERS, 50, APTO N 101, ÁGUA VERDE, CURITIBA - PR - CEP: 

80240-190 POLO PASSIVO: Nome: NORBERTO MANICA Endereço: RUA 

LONDRINA, 1292, JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente para 

se manifestar sobre Exceção de pré executividade juntada no ID 

16462771.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002027-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1002027-15.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por Danos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 99 de 733



Materiais, Moral e Estético Requerente: Ana Maria da Conceição Ribeiro 

Requerido: Hospital e Maternidade São Lucas Primavera Ltda. Vistos etc. 

A dispensa voluntária do acompanhamento de equipe de enfermagem, 

bem como a ausência de submissão ao procedimento de avaliação 

denotam a alteração fática do panorama de incapacidade, ressoando 

impertinente a fixação de alimentos provisórios, motivo pelo qual indefiro o 

pedido respectivo. Por outro lado, a ordem liminar continua vigente e a 

determinação de custeio dos tratamentos indispensáveis permanece 

hígida, mormente porque afeta ao âmbito da lide (danos estéticos), motivo 

pelo qual determino a intimação da demandada para pagamento das 

despesas apontadas (Num.14886129), em 5 (cinco) dias, sob pena de se 

adotar as medidas judiciais para a efetivação da tutela específica (CPC, 

art.139, IV). Sem prejuízo da diligência, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007039-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007039-10.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MANO TRANSPORTES LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 11 de 

dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006953-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR(A))

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (AUTOR(A))

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16217379, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1006953-39.2018.8.11.0037; AUTOR(A): 

KLEITON LAZZARI, KLEBER LAZZARI, TAISSA MONIKE LAZZARI, 

VALMOR PAULO LAZZARI RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA 

LUIZA MENEGON ROMERA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15 h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 11 de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000830-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE JESUS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000830-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE JESUS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 
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art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WOMAR VIEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005343-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001281-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICKLI INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO WERLANG OAB - PR47985 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MACHNIC - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006345-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE JESUS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006461-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DA COSTA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004561-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO CHAGURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

COMPROVAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004779-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LISSANDRA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO O REQUERIDO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006357-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENER SEVERO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005313-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELI MARIA ALCANTARA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005288-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005290-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005290-55.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): JULIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004922-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA ARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004561-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO CHAGURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI LUIS SAUERESSIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004772-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE JESUS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004751-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FIGUEIRA SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178704 Nr: 9958-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDERO & CIA LTDA - ME, CAROLINE 

MARIUSSI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:MT 17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ainda, que nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38856 Nr: 1388-34.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICI FELICI E CAMPOS SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da informação do ofício de f.146, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100671 Nr: 202-97.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA IMÓVEIS LTDA, HELLEN CRISTINE 

VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 

3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SANFELICE GAVIOLI - 

OAB:14587/MT

 Certifico que nesta data o Advogado JOÃO MANOEL JUNIOR OAB/MT 

3284-B, fica INTIMADO de que os autos encontram-se desarquivados, 

devendo requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113995 Nr: 4348-50.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAIR RUFINO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o requerente a dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71142 Nr: 3456-15.2010.811.0037

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA RIBEIRO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o requerente a dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112097 Nr: 2594-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODESTO DA SILVA SANTOS, TEREZINHA MOREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO DE SOUZA JUNIOR, Simone 

Andreia Freitas da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 
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OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Marlon César Silva Moraes, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112507 Nr: 2869-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890/MT, MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Marlon César Silva Moraes, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133443 Nr: 5546-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALINA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Marlon César Silva Moraes, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144378 Nr: 1776-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIMERCATI, SANDRA MARIA 

FORTUNATO VIMERCATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES WALDOW, INGRID FREIER WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:MT/13258

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAILOR HENRIQUE SOUZA, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151858 Nr: 5223-15.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES WALDOW, INGRID FREIER WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO VIMERCATI, SANDRA 

MARIA FORTUNATO VIMERCATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:MT/13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAILOR HENRIQUE SOUZA, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162020 Nr: 1259-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE DAYANE DE JESUS RAMOS, MARIO 

ANGELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) IZAUL NUNES, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162683 Nr: 1552-47.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIA LIA KRAUSPENHAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUVANE PUNDRICH, ILVA DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) IZAUL NUNES, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 7188-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 104 de 733



SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessando da silva - 

OAB:34082, ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, 

FABIANO DA SILVA BÍLIO - OAB:, LUCIANO DA SILVA BILIO - 

OAB:OAB/GO 21.272, MICHELE HENRIQUES THÓ - OAB:193181/SP, 

THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA BÍLIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128885 Nr: 1762-69.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A MATHEUS ME, LUCIANA APARECIDA 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 1668-29.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, LUCIANO DA SILVA BÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DA SILVA BILIO - 

OAB:OAB/GO 21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71668 Nr: 3983-64.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPRESS SISTEMA DE HIGIENAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082, LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 

21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116671 Nr: 7319-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação da Defensoria Pública, INTIMO a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165403 Nr: 2848-07.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTILEZA BRANCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) Marlon César Silva Moraes, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40631 Nr: 3121-35.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SORANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, 

AGROCERRADO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB:41.491/PR, 

MANOEL JOSÉ DE REZENDE NETO - OAB:OAB/MT 8.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631/SP, FLAVIO MULLER - OAB:MT. 6841-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) DALTON VINICIUS DOS SANTOS, para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38519 Nr: 1053-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 
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VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAILOR HENRIQUE SOUZA, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46625 Nr: 2167-52.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO FRIZON, Sestílio Segundo Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE DIAS DE CAMPOS - 

OAB:7403, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) GILBERTO LUÍS ALMEIDA, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162329 Nr: 1391-37.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMEON BOAINOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) CLEITON FILGUEIRA SALES, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 12 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72465 Nr: 4780-40.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSEMIRO KONAGESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) JOSÉ LUIZ DA SILVA, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33648 Nr: 1854-62.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL-AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei André Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) RAFAEL CARLOTTO CORREA, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63965 Nr: 3694-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei André Frison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEZAR DALLA CORTE, LAURECI 

TEREZINHA DARONCO DALLACORTE, Moacir Dallacorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) RAFAEL CARLOTTO CORREA, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111899 Nr: 2350-47.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOTELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerida fica INTIMADO de 

que os autos encontram-se com vistas para apresentar alegações finais, 

no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32605 Nr: 841-28.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMUT GEIST FANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - 

OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUZÂNIA LUENIZA P. DA 

SILVA - OAB:MT. 9.673

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) RICARDO BATISTA DAMÁSIO, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 106 de 733



Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159565 Nr: 207-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) RICARDO BATISTA DAMÁSIO, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37183 Nr: 5021-87.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TINDIANA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, FERDINANDO ANTUNES 

CAIXAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, ROBERT PONTEDURA - OAB:PR-20.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, VALÉRIO PEDROSO GONÇALVES - OAB:OAB-DF 

18.533

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAILOR HENRIQUE SOUZA, para devolver os 

autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28705 Nr: 1045-09.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE EUGÊNIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBRAZIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVEA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB:0AB/MT 9.023, FERNANDO MAURÍCIO 

ALVES ATIÊ - OAB:180276-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:MT 8.194-A, LEANDRO FRANCISCO SANCHES - OAB:8323, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerida fica INTIMADO 

para depositar o saldo devedor, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

prosseguimento do cumprimento de sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109339 Nr: 8546-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO, para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas - Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59317 Nr: 6912-41.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE GIMENE DE FREITAS, LUZANILDO 

BARRIOS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, Tiago Augusto Lino 

Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004443-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

JOSE ORDEDITO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SANTANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de IDs 16256628 e 16256629 é para ser 

expedido a citação , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006167-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL CARLOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

MESSIAS CARLOS ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não juntou a guia do 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, apesar de intimada pelo DJE. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos , no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006939-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON ANTONIO SANTOS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006939-55.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: GENILSON ANTONIO SANTOS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA movida por BANCO 

ITAU - UNIBANCO S/A em face de GENILSON ANTONIO SANTOS, ambos 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

13h40min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

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

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2.018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007844-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DOUGLAS LEMES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ORTULANI (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da procuração e da decisão que deferiu a 

gratuidade, deste modo, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/2007 impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para providenciar o necessário para o cumprimento da Carta 

Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

a distribuição da Carta Precatória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007928-61.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NELSO MARCON RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por NELSO MARCON em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 15h40min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no 

mandado que o banco requerido deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007834-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERUSHKA COLOSSI (EXECUTADO)

SOUZA & COLOSSI LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007856-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. E. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007856-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PAULO SERGIO 

ESTEVAM GUIMARAES Vistos. Analisando os autos, verifico que não 

consta o pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Outrossim, verifico 

que o requerente atribuiu o valor da causa em R$17.032,96 (dezessete mil 

e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), sendo que nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor conferido à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas, que neste 

caso é de R$27.139,12 (vinte e sete mil, cento e trinta e nove reais e doze 

centavos), conforme informado na inicial (ID nº 16782538). Nesse sentido: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 
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prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016). 

Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado para, 

no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o valor da causa, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 

485, III, ambos do CPC). Após, conclusos para juízo de recebimento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 30 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004971-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES MACEDO (EXECUTADO)

WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para dar andamento ao feito no prazo legal, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007833-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO BATTISTON (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BATTISTON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007832-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO ODERDENGE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007832-46.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. EXECUTADO: ALECIO ODERDENGE EIRELI - ME Vistos. Analisando os 

autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004332-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004332-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA 

GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S.A. em face de JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA e 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 13258806, 

as partes informam a realização de composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a suspensão do feito até a liquidação final da dívida. Assim 

sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão. Determino a suspensão do processo nos termos 

do artigo 922 do Código de Processo Civil, até 28/04/2028. Decorrido o 

prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem se o acordo 

foi integralmente cumprido. Custas e despesas processuais pelas partes 

executadas. Honorários advocatícios nos termos do acordo. Após, 

certifique-se e concluso para sentença. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33621 Nr: 1797-44.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JACY COELHO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA, REAL PREVIDÊNCIA E 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO F. DE 

AMORIM - OAB:227.637, FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - OAB:3556, 

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA 

SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B, ROBERTA NIGRO FRANCISCATO - OAB:133.443, ROBSON 

SANTOS ASCENÇÃO - OAB:231054, RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111147 Nr: 1511-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

D. DE SANTI VEÍCULOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Vistos. Defiro o pedido de depoimento pessoal. Declara encerrada a 

instrução. Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais finais, 

no prazo legal. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176394 Nr: 8735-69.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI, DERLI APARECIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, MARILEI SHUSTER - OAB:7.721-B

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre o documento de fls. 75/77, 

requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007507-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRANDIS SILVA & SILVA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO(A))

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007507-71.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GRANDIS SILVA & SILVA LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por GRANDIS SILVA & 

SILVA LTDA - ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificado nos autos. Narra a parte requerente, em síntese, que explora o 

ramo de prestação de serviços sujeitos ao imposto municipal, sendo que 

suas atividades estão descritas na cláusula terceira do contrato social 

arquivado na JUCEMAT sob nº 5120104090, da seguinte forma: “Reforma 

de pneumáticos usados de todos os tipos para quaisquer veículos e 

máquinas, pela recapagem (26% de material recolocado, substituído 

somente a banda de rodagem do pneu usado), recauchutagem (28% de 

material recolocado, substituído a banda de rodagem e os ombros do pneu 

usado) ou remodelagem (30% de material recolocado, substituído a banda 

de rodagem, os ombros e a lateral do pneu usado)”. Relata que fez 

aquisições de insumos por encomenda, todavia, foi cobrado ICMS como se 

fosse contribuinte, gerando débitos em sua conta corrente fiscal. Alega 

que o imposto cobrado pelo requerido é ilegal, visto que sua atividade não 

é tributada pelo ICMS, o que está lhe causando prejuízos de difícil 

reparação, pondo em risco a continuidade dos negócios, pois com título 

protestado fica sem credibilidade para adquirir bens e insumos e realizar 

operações de crédito. Assim, requer, liminarmente, seja determinada ao 

Cartório desta Comarca a suspensão do protesto, bem como a intimação 

do Gerente Arrecadador da Agenda Fazendária de Primavera do Leste 

para que suspenda todos os débitos relativos ao ICMS existentes em sua 

conta corrente fiscal. É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: "A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo". Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: "Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo". Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, vislumbro a 

presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência, eis que o direito invocado nos autos encontra respaldo jurídico, 

visto que a parte requerente, ao que parece, é isenta do referido tributo, o 

que restou demonstrado pelas provas juntadas nos autos. Não obstante, 

em consulta ao Sistema Apolo, foi possível constatar, através da sentença 

prolatada no Mandado de Segurança de código nº 127158, que houve a 

concessão da ordem ali pleiteada, a qual declarou a inexigibilidade da 

cobrança referente ao ICMS sobre o serviço prestado pelo impetrante, ora 

requerente, ficando sujeito exclusivamente à incidência do ISSQN (ainda 

que haja emprego de insumos). Insta consignar que o referido processo 

foi remetido ao Tribunal de Justiça para análise do recurso de apelação, o 

qual se encontra pendente desde o ano de 2016. Ademais, a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é assente 

no sentido de que as operações de circulações de mercadorias 

destinadas ao uso profissional ou que venham integrar o patrimônio da 

empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS. 

Vejamos: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM, 

REGENERAÇÃO E REMONTAGEM DE PNEUMÁTICOS – ICMS – NÃO 

INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR N.º 116/2003 

– SENTENÇA RATIFICADA. As operações de circulação de mercadorias 

destinadas ao uso profissional ou que venham integrar o patrimônio da 

empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS. 

Conforme a Lei Complementar n° 116/2003, item 14.4 da Lista anexa, os 

serviços de recondicionamento, recauchutagem, recapagem, regeneração 

de pneus são tributados com o ISSQN, de competência exclusiva dos 

Municípios e do Distrito Federal. (ReeNec 111309/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGILIBILIDADE E RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA - SERVIÇOS DE 

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS -INCIDÊNCIA DE ISS - DIFERENCIAL DA 

ALÍQUOTA DE ICMS INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC 

DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO LANÇAMENTO 

TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL - ART. 151, V, 

DO CTN - RECURSO PROVIDO. O ISS só incidirá quando a prestação de 

serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus for efetivada 

diretamente ao usuário final, o que, a priori, restou comprovado pela 

empresa prestadora do serviço. Presente a verossimilhança das 

alegações, no que se refere a não incidência de ICMS sobre o fato 

gerador que deu origem aos débitos lançados em conta corrente fiscal, 

impõe-se a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, nos 

termos do art. 151, V, do CTN. (AI 5386/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 08/12/2015). Ante o exposto, 

presentes os requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

determinar a suspensão dos efeitos do protesto de nº 130799 (protocolo 

nº 00025/9940), do Cartório de Protestos desta Comarca, no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias, bem como a suspensão dos débitos 

relativos ao ICMS existentes em conta corrente fiscal da requerente, até 

ulterior decisão. Expeça-se o ofício necessário. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

do mesmo diploma legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007388-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DELERA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1007388-13.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, encaminho os autos as partes para, no prazo 

de 10 dias, manifestar sobre o laudo pericial requerendo o que entender 

de direito. Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49633 Nr: 4958-91.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECY RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007-208 (Código 49633)

Vistos.

 Considerando a informação de parcelamento à fl. 70, CANCELO a 

realização da praça designada para o dia 11/12/2018 (HOJE) referente a 

estes autos, até ulterior deliberação.

Não obstante, considerando que foram arbitrados honorários em 2,5% 

(dois e meio por cento) em caso de remição ou adjudicação, intime-se a 

parte executada para comprovar nos autos o seu recolhimento em favor 

do leiloeiro, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118407 Nr: 759-16.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, FOLHA NOVA COMÉRCIO E EXP. E IMP. 

DE CEREAIS LTDA, VANESSA SANTOLIN VIANA, Cristian Villela de 

Biassio, LEANDRO EDUARDO SANTOLIN VIANA, MAYARA SANTOLIN 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FLEURY CANESIN 

VETTORATO - OAB:17436/B, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A

 Processo nº: 759-16.2013.811.0037 (Código 118407)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por VIANA 

TRAIDING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA aduzindo, em 

síntese, a existência de omissão na sentença de fls. 93/95, vez que foi 

contraditória entre a fundamentação e a parte dispositiva, bem como 

omissa quanto à desconsideração de precedentes do STJ e à data da 

efetiva constituição do crédito tributário.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Primeiramente, analisando os autos, verifico que a parte embargante 

fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 

irresignação em relação à sentença de fls. 93/95.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

 Senão, vejamos:

 “Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a 

pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).”

 “Os embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A 

maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de 

erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).”

 “É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso 

especial conhecido em parte e assim provido. (RSTJ 30/412).”

 Insta consignar que a decisão atacada observou os requisitos legais para 

sua existência e validade, não havendo que se falar em qualquer omissão 

ou contradição que ensejasse sua reforma, como pretende a parte 

embargante.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir 

as dúvidas da parte embargante ou responder questionamentos a respeito 

do comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou 

obscuridades.

Neste sentido:

ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no 

Agravo de Instrumento nº 0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: 

DIDEROT DE FIGUEIREDO E OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. 

CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 

131/132, o recorrente interpôs os presentes embargos de declaração com 

a finalidade de pré-questionamento, para a futura interposição de recurso 

especial e/ou extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade 

de esclarecer obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de 

omissão nele observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses 

previstas na lei. Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o 

atendimento da pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais 

lembrar que os declaratórios não se prestam para questionamentos, mas 

para dirimir omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes 

motivos, nega-se provimento aos presentes embargos de declaração. Rio 

de Janeiro, de 2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA 

Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 

0057067-69.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de 

Julgamento: 26/01/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL).

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.

Certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se integralmente a sentença 

retro.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130492 Nr: 3126-76.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DAS DORES AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:MT 23922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 
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advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131698 Nr: 4157-34.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73509 Nr: 5831-86.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA OLIVEIRA BRITO & OLIVEIRA LTDA, 

RICARDO FERREIRA DE AMORIM, ÂNGELA MARIA OLIVEIRA AMORIM, 

FERNANDO CESAR BARBOSA OLIVEIRA BRITO, ANA MARIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO DE CARVALHO 

HONÓRIO - OAB:30.008 GO

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007800-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CALAZANS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SCHUINDT FALQUEIRO OAB - MS10678-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LAFAYETTE BASTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO: CP - 1007800-41.2018.811.0037 – 5ª VARA - PJE CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Considerando a manifestação da parte requerida 

(ID 17017451), INTIMO o advogado da parte exequente para manifestação, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito perante esta 

Comarca. Primavera do Leste-MT., 12/12/2018 Divanei Pereira da Silva 

Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005197-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005197-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO LAURENCO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. A parte 

reclamante requereu a desistência do feito. Posto isso, homologo a 

desistência com fundamento no art. 200, parágrafo único do CPC e via de 

consequência, declaro extinto o processo, sem exame do mérito, na forma 

do art. 485, VIII, desse mesmo codex. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 05 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011164-43.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DI FILIPO (EXECUTADO)

EDINA SOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Diante da notícia de descumprimento do acordo firmado entre as 

partes e homologado em Juízo, intime-se o executado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a dívida ou comprovar o cumprimento do acordo, 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de prosseguimento da 

presente execução. Serve a presente de mandado/carta intimação. Após, 

voltem os autos conclusos. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004885-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAKIELY AKEMY YAMAKAWA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O MUNDO DA CRIANCA COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004885-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAKIELY AKEMY 

YAMAKAWA DOS SANTOS REQUERIDO: O MUNDO DA CRIANCA 

COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. A parte reclamante 

requereu a desistência do feito. Posto isso, homologo a desistência com 

fundamento no art. 200, parágrafo único do CPC e via de consequência, 

declaro extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, 

VIII, desse mesmo codex. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004876-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004876-57.2018.8.11.0037 REQUERENTE: OSMAR SILVA JUNIOR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Isento de custas. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005262-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. MINUZZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA VIEIRA DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005262-87.2018.8.11.0037 REQUERENTE: G. I. MINUZZI - ME REQUERIDO: 

LUANA VIEIRA DE PAULA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYBER LUIZ SILVA NACHIBAL (REQUERENTE)

COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MEZIAS CHIMENDES (REQUERIDO)

ONILAINE GOMES CESAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000273-38.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CLAYBER LUIZ SILVA 

NACHIBAL, COSENTINO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP 

REQUERIDO: ONILAINE GOMES CESAR, MAURO MEZIAS CHIMENDES 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Isento de custas. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA SORIANI AGULHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1000499-14.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

MAFALDA SORIANI AGULHON. Parte(s) Ré(s): OI S.A Data e horário: 07 

de dezembro de 2018, 10h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI. Parte(s) Ré(s): OI S.A Parte(s) Ré(s): MAIRA 

BARCO DOS SANTOS. OAB/MT. 24513/0. Preposto(a): EMILLI MARIA 

FERREIRA ZORZI. AUSENTE Parte Autora(s): MAFALDA SORIANI 

AGULHON. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram 

constatadas as presenças acima mencionadas. Dada a palavra à 

reclamante, esta afirma que fui juntado carta e preposição e 

substabelecimento no evento n°16910140. Na sequência, foi constatado a 

ausência da parte autora, apesar de devidamente intimada pelo seu 

procurador habilitado nos autos, registrado ciência através do sistema 
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PJe, ícone “Expedientes “ em 16/10/2018. Segundo o artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/1995, o processo deve ser extinto quando o autor deixa de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, 

inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada diretamente no processo eletrônico. Remeto o projeto de 

sentença a análise e homologação do M.M Juiz de Direito, com base no 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI. Juiz Leigo Vistos, Homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos projeto de sentença acima. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR DA SILVA CABRAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001200-04.2018.8.11.0037 Reclamante: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP Reclamada: ALDAIR DA SILVA CABRAL SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A questão trazida aos 

autos, refere-se cobrança de duplicatas. A duplicata é título executivo 

extrajudicial, para se defender a parte demandada deve provar nos autos 

o desfazimento do negócio jurídico que originou as duplicatas, pagamento 

parcial ou total ou não entrega das mercadorias ou prestação de serviço. 

E deste ônus, não se desincumbiu a parte requerida, uma vez que citada e 

intimada para comparecer e se defender não cumpriu com seu mister. É o 

breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, fundamentado 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento das 

duplicatas no valor total de R$ 1.151,33. O valor deve ser atualizado 

monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. A correção 

monetária pelo índice INPC incide desde a citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado E10 

de dezembro de 2.018.special Cível da Comarca de Primavera do Leste 

para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do 

Leste – MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste – MT, 10 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CASIANO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000101-96.2018.8.11.0037 Reclamante: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP Reclamada: ALESSANDRA 

CASIANO SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. A questão trazida aos autos, refere-se cobrança de duplicatas. A 

duplicata é título executivo extrajudicial, para se defender a parte 

demandada deve provar nos autos o desfazimento do negócio jurídico que 

originou as duplicatas, pagamento parcial ou total ou não entrega das 

mercadorias ou prestação de serviço. E deste ônus, não se desincumbiu a 

parte requerida, uma vez que citada e intimada para comparecer e se 

defender não cumpriu com seu mister. É o breve relato. Decido. Diante da 

inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, fundamentado 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento das 

duplicatas no valor total de R$ 773,30 (setecentos e setenta e três reais e 

trinta centavos). O valor deve ser atualizado monetariamente e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês. A correção monetária pelo índice INPC 

incide desde o vencimento e acréscimo de juros deve correr a partir da 

citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado E10 de dezembro de 2.018.special Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste – MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 
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partes da sentença. Primavera do Leste – MT, 10 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004800-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1004800-67.2017.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

RENATO LOPES DA SILVA. Parte(s) Ré(s): BANCO BRADESCO S.A. Data 

e horário: 07 de dezembro de 2018, 18h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr 

(a) FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI. Parte(s) Ré(s): BANCO BRADESCO 

S.A. Advogado(a): VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO. OAB/MT. 22.118. 

Preposto(a): MARTA ONELIA JANERI. CPF 503.680.369-87. AUSENTE 

Parte Autora(s): RENATO LOPES DA SILVA. OCORRÊNCIAS Aberta a 

sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Na sequência, foi constatado a ausência da parte autora, 

apesar de devidamente intimada pelo seu procurador habilitado nos autos, 

registrado ciência através do sistema PJe, ícone “Expedientes “ em 

23/10/2018. Segundo o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, o 

processo deve ser extinto quando o autor deixa de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Diante do exposto, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, 

da Lei 9.099/1995. Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada diretamente 

no processo eletrônico. Remeto o projeto de sentença a análise e 

homologação do M.M Juiz de Direito, com base no FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI. Juiz Leigo Vistos, Homologo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos projeto de sentença acima. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI JOSE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1000781-81.2018.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

SIRLEI JOSE DE MORAIS. Parte(s) Ré(s): BANCO BRADESCO S.A. Data e 

horário: 07 de dezembro de 2018, 17h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI. Parte(s) Ré(s): BANCO BRADESCO S.A. 

Advogado(a): VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO. OAB/MT. 22.118. 

Preposto(a): MARTA ONELIA JANERI. CPF 503.680.369-87. AUSENTE 

Parte Autora(s): SIRLEI JOSE DE MORAIS. OCORRÊNCIAS Aberta a 

sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Na sequência, foi constatado a ausência da parte autora, 

apesar de devidamente intimada pelo seu procurador habilitado nos autos, 

registrado ciência através do sistema PJe, ícone “Expedientes “ em 

16/10/2018. Segundo o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, o 

processo deve ser extinto quando o autor deixa de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Diante do exposto, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, 

da Lei 9.099/1995. Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada diretamente 

no processo eletrônico. Remeto o projeto de sentença a análise e 

homologação do M.M Juiz de Direito, com base no FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI. Juiz Leigo Vistos, Homologo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos projeto de sentença acima. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENE ABADIA DA COSTA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000207-58.2018.8.11.0037 Reclamante: OTICA POPULAR LTDA - ME 

Reclamada: MILENE ABADIA DA COSTA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se a cobrança de nota promissórias emitida pela requerida. 

A nota promissória, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de 

presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação 

para o ajuizamento de demanda executiva, cabendo à parte reclamada 

demonstrar a existência de vício de consentimento, ou outros motivos que 

justifiquem sua desconstituição. Para cobrança lastreada em nota 

promissória o prazo máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, 

prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código 

Civil de 2002. Considerando que o pagamento do título cambial se prova, 

em regra, mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que 

a posse do título de crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Citada e intimada a parte reclamada 

para comparecer na audiência e se defender, quedou-se inerte. É o breve 

relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 
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com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento das notas promissórias no valor total de R$ 

380,00 (trezentos reais). O valor deve ser atualizado monetariamente pelo 

índice INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011712-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006312-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRISEHEIVA CARDOSO DE DEUS ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006312-85.2017.8.11.0037 Reclamante: TRISEHEIVA CARDOSO DE DEUS 

ARANTES Reclamada: EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS SENTENÇA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

questão trazida aos autos, refere-se a cobrança de nota promissórias 

emitida pela requerida. A nota promissória, quando preenchidos seus 

requisitos formais, goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, 

bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda executiva, 

cabendo à parte reclamada demonstrar a existência de vício de 

consentimento, ou outros motivos que justifiquem sua desconstituição. 

Para cobrança lastreada em nota promissória o prazo máximo hábil a 

demonstrar a existência de um crédito, prescreve em 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. Considerando que o 

pagamento do título cambial se prova, em regra, mediante sua posse, pelo 

sacado/emitente, forçoso concluir que a posse do título de crédito, pela 

parte autora, impõe ao devedor o ônus de demonstrar fato obstativo do 

direito representado pela cártula, presumível por força do princípio da 

cartularidade. Citada e intimada a parte reclamada para comparecer na 

audiência e se defender, quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. 

Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento da nota promissória no valor total de R$ 

898,00. O valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e 

acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir da 

citação válida. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 10 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011522-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003741-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTY GENNADYVICH KUZNETSOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003741-10.2018.8.11.0037 Reclamante: LEONTY GENNADYVICH 

KUZNETSOV Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 
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indevidamente pela requerida. Se defende a requerida alegando preliminar 

e no mérito que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por 

meio do qual a parte autora habilitou a linha telefônica de nº (66) 

9969-9492 e o pacote de serviços “INTERNET MÓVEL 12GB”, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais, requer ao fim condenação da 

parte requerida em pedido contraposto e litigância de má-fé. É o breve 

relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da lide diante da 

ausência do comprovante de negativação, não verifico irregularidade 

documental que possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, 

destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou documentos 

decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas de consumo 

e contrato assinado. Posteriormente em impugnação a parte reclamante 

vem suscitar necessidade de extinção do feito e perícia grafotécnica no 

documento assinado juntado. É público e notória essa falta de zelo e 

profissionalismo dos autores e seus patronos nos Juizados Especiais, que 

negam relação comercial com as demandadas, contando com a 

desorganização documental da empresa acionada, e, quando desmentidos 

através das provas requerem a desistência da demanda ou extinção do 

feito. No caso em discussão inexiste complexidade para a resolução do 

feito, motivo pelo qual revela-se a competência deste Juizado Especial, 

além disso, os autos contêm evidências materiais que dispensam a perícia, 

visto que, as assinaturas trazidas aos autos são as mesmas! O que se 

depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente 

o pedido contraposto no valor de R$ 171,63. O valor deverá ser corrigido 

pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento. 

Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a 

fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 03 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 03 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PASTOURA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 10002915, sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010580-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER COLOMBO ANGELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifica-se que os presentes autos estão em fase de cumprimento 

da sentença, contudo, a parte executada está em recuperação judicial. 

Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 
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execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 10 de dezembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005758-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MATIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005758-53.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MANOEL MATIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais pleiteado 

por MANOEL MATIAS DE SOUZA em face de VIVO S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Na audiência de conciliação em 19 de 

março de 2018 foi constatada a ausência da parte reclamante, onde sua 

advogada solicitou prazo de cinco dias para juntada da justificativa da 

ausência. Em 22 de março o requerente juntou atestado médico nos autos 

(ID 12374868) e requereu a designação de nova data para realização de 

audiência de conciliação. Assim, defiro o pedido da autora para 

designação de audiência de Conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de Dezembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007566-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES GOMES NERI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007566-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA INES GOMES NERI DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, O Parecer Técnico do NAT nº2241/2018 

que a prótese auditiva pleiteada neste processo é assegurada pelo SUS, 

informando que é necessária a abertura de processo junto ao Centro de 

Reabilitação Dom Aquino Correia, em Cuiabá que é competente para 

assegurar a prótese prescrita. Também afirma que não foi anexada a 

negativa de atendimento pelo SUS. Assim, INTIME-SE A PARTE AUTORA 

PARA QUE PROCEDA A TENTATIVA DE OBTENÇÃO DA PRÓTESE PELO 

SUS, através do Centro indicado ou para que comprove a negativa de 

atendimento/fornecimento pelo SUS. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

12 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000897-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO NASCIMENTO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada 

LINDOMAR DO NASCIMENTO ARAUJO para comprovar o cumprimento da 

sentença, no prazo de quinze dias, no valor de R$ 1.600,06 (um mil, 

seiscentos reais e seis centavos). Primavera do Leste, 12 de dezembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010419-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIMAR SOARES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da certidão id 16870841, no prazo de cinco dias. 

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

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

 

ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento à decisão no Id 16952754, certifico 

que retifiquei a autuação processual para incluir os advogados, Dr. 

SERVIO TULIO DE BARCELOS (OAB/MT 14.258-A) e Dr. JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA (OAB/MT 19.081-A), assim como impulsiono o feito 

para intimá-los da sentença no Id 12752109, cujo documento segue 

vinculado ao presente ato. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004133-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE KARISE ENTRINGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – 1004133-81.2017.811.0037 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 

17034945/17034954), impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da 

parte executada, para, querendo, realize o pagamento voluntário do valor 

da condenação, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera 

do Leste-MT., 12 de dezembro de 2018 Divanei Pereira da Silva Miranda 

Gestora judicial

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 118 de 733



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003809-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003809-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARTA BALBINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos, Apesar do pedido de redesignação do patrono do autor, tal 

pleito não merece guarida. Não foi anexado nos autos nenhum documento 

idôneo que justificasse a ausência do autor no ato processual. É 

importante salientar também que mesmo intimado sequer o advogado do 

demandante compareceu em audiência, assim, o processo deve ser 

extinto. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 140553 Nr: 10545-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Nunes Rocco - 

OAB:

 Vistos.

Abra-se vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca da petição 

e documentos de p. 403/460.

Cumpra-se, com urgência. Às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007816-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUDREANE SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007816-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AUDREANE SANTANA 

ALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por AUDREANE 

SANTANA ALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as providências 

necessárias para o fornecimento de CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO 

ESPECIALISTA EM COLUNA. Relata a parte autora, que é portador de 

TRANSTORNO DISCAL LOMBAR (CID M51.1) e que necessita da consulta 

para que seu quadro clínico seja avaliado. Afirma que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da consulta. E 

ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste 

para o fornecimento da consulta (Ofício nº 262/DPPVA/MT/2018), mas o 

Município, apenas informou que solicitou o procedimento ao Estado, 

solicitação nº 258677975, visto ser de competência deste, por se tratar de 

procedimento de alta complexidade (Id 16740485). O NAT - Núcleo de 

Apoio Técnico em seu Parecer Técnico nº 2233/2018 apresentou as 

seguintes considerações: 1- Quanto à doença alegada: Consta relatório 

médico atestando que a requerente apresenta necessidade de avaliação 

da especialidade neurocirurgia subespecialidade coluna em decorrência 

da presença de lesões discal lombar. Não há exames laboratoriais anexos 

aos autos. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: trata-se 

de pedido de consulta com neurocirurgião subespecialista em coluna. 

Solicitação pertinente e disponível no SUS. 3- Quanto ao processo de 

regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: Há 

registro de solicitação na central de regulação via sistema SISREGIII sobre 

nº 258677975 datado de 28/09/2018 em caráter de urgência ainda 

pendente. 4- Quanto à urgência do procedimento: Não há urgência ou 

Emergência de acordo com os documentos acostados nos autos neste 

momento; não há risco imediato de morte, mas há risco de perda de 

oportunidade e sequelas com prejuízo da capacidade laboral do 

requerente; entendemos que o razoável é o prazo de até 60 dias para a 

consulta eletiva com neurocirurgião especialista em coluna. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Ivan Henrique Wahlbrink, 

ortopedista e traumatologista, CRM/MT 4599 e pelo protocolo de entrada, 

onde se verifica a necessidade da consulta solicitada. No que diz respeito 
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ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se 

pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao 

final a sentença for favorável à parte requerente, esta já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no 

que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de disponibilizar para AUDREANE 

SANTANA ALVES (qualificado na petição inicial) o fornecimento da 

CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO ESPECIALISTA EM COLUNA, no 

prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima 

para a realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer 

ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação 

(art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme 

precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007818-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO MONTALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007818-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANA NASCIMENTO 

MONTALVAO REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

FABIANA NASCIMENTO MONTALVÃO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para o fornecimento dos medicamentos 

QUETIAPINA 25mg, VENLAFAXINA 150mg, PREBICTAL 50mg e LAMITOR 

50mg. Relata a parte autora, que é portadora de TRANSTORNO AFETIVO 

BIPOLAR (CID:F31.4) e que necessita dos medicamentos para o 

tratamento de sua enfermidade. Afirma que não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos dos medicamentos. E 

ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste 

para o fornecimento dos remédios (Ofício nº 240/DPPVA/MT/2018), mas o 

Município não respondeu ao pedido. O NAT - Núcleo de Apoio Técnico em 

seu Parecer Técnico nº 1277/2018 apresentou considerações acerca de 

cada um dos medicamentos, especificando suas funções e informando se 

são ou não assegurado pelo SUS: Quetiapina: Indicado para o tratamento 

da esquizofrenia E transtorno Afetivo bipolar É disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF) e sua dispensação é de 

responsabilidade do gestor Estadual; É contemplado para a patologia da 

autora Venlafaxina: são inibidores da recaptação neuronal de serotonina, 

norepinefrina e dopamina, ou seja, o cloridrato de venlafaxina aumenta a 

quantidade de determinadas substâncias (serotonina, norepinefrina e 

dopamina) .Esse medicamento não está incluído na lista de Assistência 

Farmacêutica do SUS. Mesmo com a ciência de que não pode ser 

trocada/substituída a medicação solicitada, informamos as alternativas 

apresentadas pelo SUS: •Carbonato de Litio, como estabilizador de humor; 

•Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina como antidepressivos; 

•Clonazepam e Diazepam como ansiolíticos. PREGABALINA(Prebictal) Este 

fármaco NÃO é fornecido pelo SUS; Age regulando a transmissão de 

mensagens excitatórias entre as células nervosas. O início da ação do 

medicamento é, geralmente, percebido cerca de uma semana após o início 

do tratamento; Esse medicamento pode ser substituído por fármacos 

disponíveis no SUS da mesma classe terapêutica e que se mostraram 

eficazes em estudos clínicos para o tratamento da dor crônica. A 

pregabalina é um antiepiléptico, pode ser substituída pela fenitoína, 

carbamazepina, ácido valpróico ou gabapentina. A lamotrigina (lamictor) é 

uma droga antiepilética, usada no tratamento de crises convulsivas 

parciais e crises generalizadas. Pode ser instituída como monoterapia 

(única droga do tratamento) ou em terapia combinada (associada a outras 

drogas antiepiléticas). É disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) por meio do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica (CEAF) e sua dispensação é de responsabilidade do gestor 
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Estadual;É assegurado no Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica apenas 

para epilepsia. Não contemplado para a patologia da Autora É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Antônio de Castro Alves, 

psiquiatra, CRM 1500, pelo atestado e receituário médico, onde se verifica 

a necessidade dos medicamentos solicitados, não podendo ser 

substituídos. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à parte 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para FABIANA NASCIMENTO MONTALVÃO (qualificado na 

petição inicial) os medicamentos QUETIAPINA 25mg, VENLAFAXINA 

150mg, PREBICTAL 50mg e LAMITOR 50mg, no prazo de 10 (dez) dias, 

pelo período que se fizer necessário (de acordo com indicação médica), 

conforme requerido na petição inicial (desde que acompanhada da 

necessária justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) 

data próxima para sua realização. Por se tratar de prestação continuativa, 

deverá a parte autora, após o primeiro semestre, apresentar o receituário 

médico atualizado, semestralmente, diretamente ao(s) réu(s), sob pena de 

perda da eficácia da medida, nos termos do Enunciado 23 do CNJ e do 

Provimento 02/2015-CGJ. Advirto que o não cumprimento da obrigação de 

fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da 

obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, 

conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006221-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FREITAS BACCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006221-92.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO RODRIGUES OLIVEIRA 
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REQUERIDO: ANDERSON FREITAS BACCI Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. Apesar da citação negativa, a 

audiência de conciliação não foi cancelada, muito menos houve novo 

pedido de citação antes da realização da audiência de conciliação, por 

isso, se fazia obrigatório o comparecimento da parte autora no ato. 

Ademais, apesar da parte reclamante alegar suposta nulidade por não 

ocorrência de publicação da audiência no DJE, na mesma petição 

confessa o recebimento de intimação conforme seguinte passagem: “a 

intimação se deu unicamente através da plataforma Processo Judicial 

Eletrônico – Pje”. Destarte, não pode suscitar ausência do recebimento ato 

processual. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 11 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 11 de o dezembro 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006446-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA CRISTINA DE SOUZA GIANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006446-15.2017.8.11.0037 Reclamante: CELMA CRISTINA DE SOUZA 

GIANINI Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida uma vez que 

desconhece a origem da dívida. Se defende a requerida alegando 

preliminar e no mérito que é legitimo o débito ensejador da negativação 

realizada em nome da parte autora. É o breve relato. Da Preliminar. A 

respeito do pedido de extinção da lide diante da ausência do comprovante 

de negativação, não verifico irregularidade documental que possa impedir 

o julgamento do mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. 

Conforme preleciona o artigo 27 do Código Consumerista: “Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Rejeito o pedido de prescrição. Decido. A parte autora havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, 

posteriormente em audiência de instrução confessou que possuía vínculo 

comercial com a demandada bem como deixou de quitar valores 

contrariados junto a instituição bancária. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006444-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006444-45.2017.8.11.0037 Reclamante: ADRIANA CANDIDO Reclamada: 

BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida uma vez que desconhece a origem da 

dívida. Se defende a requerida alegando preliminar e no mérito que é 

legitimo o débito ensejador da negativação realizada em nome da parte 

autora. É o breve relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da 

lide diante da ausência do comprovante de negativação, não verifico 

irregularidade documental que possa impedir o julgamento do mérito do 

presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. A parte autora havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, posteriormente em audiência de instrução confessou que possuía 

vínculo comercial com a demandada bem como deixou de quitar valores 

contraídos junto a instituição bancária. O que se depreende do caso em 
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tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA CELI NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004620-51.2017.8.11.0037 Reclamante: VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS 

LTDA - ME Reclamada: MARA CELI NEVES SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não compensada. 

Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do Cheque (ação 

executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a possibilidade de o 

credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei especial não 

fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao Código Civil para o 

fim de verificação do evento de prescrição. Este preconiza, no art. 206, 

§5º, inciso I, que para a ação de cobrança de dívida líquida, com base em 

documento particular, o prazo prescricional é de cinco anos. Citada e 

intimada para comparecer na audiência e se defender na lide a parte 

requerida quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. O Estado do Mato 

Grosso definiu o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, 

contados da realização da audiência de conciliação, nos procedimentos 

em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida 

no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados 

Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte 

ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma 

que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, 

bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que não 

rebatidos pela reclamada, posto que incumbe à ela provar a veracidade de 

seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, 

inciso II, do NCPC. Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não 

logrou êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito 

nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de 

veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de 17.440,91 

(dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos). 

O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC. Ambos a partir da citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de 

dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 11 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINO JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001206-11.2018.8.11.0037 Reclamante: DALVINO JESUS DOS SANTOS 

Reclamadas: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. O reclamante assevera ter usufruído 

dos serviços prestados pela reclamada, sob o plano Smart Vivo Controle, 

relacionado aos terminais (66)99634-5949 e (66)99606-4514. Afirma que 

em dezembro de 2016, procedeu administrativamente o cancelamento dos 

planos equivalente aos terminais telefônicos supracitados. Contudo, não 

obtivera êxito e que o serviço ficou ativo até meados do mês de fevereiro 

de 2017. Alega que no mês de março de 2017 teve os planos anteriores 

cancelados e migrado para o plano pré pago, motivado pela reclamação 

protocolada no Procon no dia 28/03/2017. Porém, a reclamada informou 

que as faturas dos meses posteriores à dezembro de 2016 não poderiam 

ser cancelados devido à ausência de protocolo de solicitações de 

cancelamento ante a reclamada. Não obstante, o reclamante retornou ao 

Procon no dia 29/03/2017 com os referidos protocolos e intermediaram e 

cancelaram as três faturas que por ora não foram adimplidas pelo 

reclamante, qual seja, meses de janeiro, fevereiro de março de 2017. 

Assevera que no mês de setembro de 2017, descobriu ter tido seu nome 

negativado, sob informações de duas faturas em aberto no mês de abril 

de 2017 que estão vinculadas às linhas telefônicas móveis citadas 

anteriormente. Citada e intimada para comparecer e apresentar 

contestação, a parte requerida permaneceu inerte. É o breve relato. 

Decido. O Estado do Mato Grosso definiu o prazo para apresentação de 

defesa de cinco dias, contados da realização da audiência de conciliação, 
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nos procedimentos em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da 

disposição contida no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes 

dos Juizados Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Os 

documentos carreados aos autos, sendo a reclamação protocolada no 

Procon (id. n°12063318), extrato da negativação do Serasa (id. 

n°12063342) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. Analisando o 

protocolo de reclamação do dia 28 de março de 2017, houve acordo entre 

as partes no sentido de haver a migração do plano vivo controle para o 

plano pré-pago. Vale ressaltar que no dia 29 de março de 2017 a 

reclamante entrou em contato com a reclamada por intermédio do Procon 

sendo que pactuaram um novo acordo, visto que as faturas em aberto do 

mês de janeiro, fevereiro e março de 2017 foram isentas. Assim, o vínculo 

contratual com a reclamada foi supostamente encerrado no mês de março 

de 2017, conforme relato das reclamações protocoladas no Procon. Alega 

também que a parte autora teve seu nome incluído no cadastro de 

inadimplentes pela dívida não contraída, porém, a parte autora não juntou 

nos autos extrato de negativação inerente a parte autora, mas de pessoa 

estranha a lide, o que por si só justificaria a extinção do feito, porém, no 

deslinde processual o próprio órgão SPC certificou os apontamentos 

negativos realizados pela demandada, que supriu a ausência documental. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, 

inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço 

enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. Sopesando 

tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo 

apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a limiar deferida ab initio; - Determinar a exclusão das 

negativações discutidas nesta demanda; - Declarar inexigível as dívidas 

inerentes as negativações discutidas nesta demanda; - Declarar inexigível 

as dívidas nos valores de R$ 67.57 e R$ 64.99. - Condenar a reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% 

(um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. - Julgo improcedente o pedido de 

ressarcimento em dobro das faturas de R$67.57 e R$64.99, uma vez que 

não verifico nos autos comprovante de pagamentos destes valores. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 11 de dezembro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006433-16.2017.8.11.0037 Reclamante: DIEGO ALVES LEAL Reclamada: 

BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida uma vez que desconhece a origem da 

dívida. Se defende a requerida alegando preliminar e no mérito que é 

legitimo o débito ensejador da negativação realizada em nome da parte 

autora. É o breve relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da 

lide diante da ausência do comprovante de negativação, não verifico 

irregularidade documental que possa impedir o julgamento do mérito do 

presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. A parte autora havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida e 

relação com a demandada, todavia, posteriormente em audiência de 

instrução confessou que possuía vínculo comercial com a parte requerida, 

inclusive contrariando a versão da petição inicial. O que se depreende do 

caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CEZAR FRANCISQUETT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002016-20.2017.8.11.0037. REQUERENTE: WELTON SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: THAIS CEZAR FRANCISQUETT Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada conforme termo de audiência juntado apesar de 

devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 
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A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 12 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BARBOSA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005556-76.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BARBARA BARBOSA 

COUTINHO REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pela advogada da requerente 

em audiência de conciliação (id. n°12035373), para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE SORANSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FLORES (REQUERIDO)

EDINALDO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010522-94.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO HENRIQUE 

SORANSO REQUERIDO: EDINALDO RODRIGUES, ANDRE LUIZ FLORES 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o Código de Processo Civil: Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. (Art. 17). In 

casu, resta configurada a ausência de interesse de agir, diante da 

ausência de manifestação da parte autora no processo por mais 30 

(trinta) dias . Explica-se: MARCELO HENRIQUE SORANSO propôs ação de 

reclamação em face de EDINALDO RODRIGUES e ANDRE LUIZ FLORES. 

Designada a primeira audiência de conciliação em 10/10/2016 foi 

contatada a apenas presença do Sr. Marcelo e Edinaldo tendo Marcelo se 

comprometido em apresentar novo endereço do reclamado André para 

designação de nova audiência de conciliação. Em 14/06/2017 o autor 

compareceu a secretaria apresentando o novo endereço do reclamado, 

conforme certidão juntada nos autos ID 8162324. Porém, mesmo fornecido 

o endereço os requeridos não foram citados conforme ID: 9561436 e 

9561260 para a segunda audiência de conciliação realizada dia 

12/09/2017 na qual somente o autor se fez presente ID 9833746. Na 

terceira audiência de conciliação realizada dia 12/03/2018 o reclamante 

não compareceu vez que estava ausente do endereço, de acordo com 

correspondência devolvida (ID 12145999), o reclamado Edinaldo 

Rodrigues não compareceu vez que não foi intimado, conforme diligência 

do Oficial de Justiça (ID 11250998), e o reclamado Andre Luiz Flores 

também não foi citado, vez que não foi encontrado no endereço informado 

nos autos, (ID 11419472). Além disso, após a realização da ultima 

audiência não houve nenhuma movimentação no processo por parte do 

autor até a presente data. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

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

Processo Civil, tendo em vista que o autor abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida 

baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de Dezembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005735-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005735-10.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LILIAN PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada 

conforme termo de audiência juntado apesar de devidamente intimada. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 12 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GODOFREDO ALVES MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010428-49.2016.8.11.0037. REQUERENTE: OSVIDIO PINHEIRO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: GODOFREDO ALVES MACEDO Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Segundo o Código de Processo Civil: Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade. (Art. 17). In casu, resta 

configurada a ausência de interesse de agir, diante da ausência de 

manifestação da parte autora no processo por mais 30 (trinta) dias . 

Explica-se: OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA – ME propôs ação monitória em 

face de GODOFREDO ALVES MACEDO. Designada audiência de 

conciliação para o dia 25/08/2016 constatou-se a ausência do requerido 

diante da não citação do mesmo. Em nova audiência de conciliação 

realizada dia 13/11/2017 o requerido mais uma vez não compareceu, 

impossibilitando de identificar sua citação ou não, visto que a Carta 

precatória não tinha sido devolvida até o momento da audiência. No mesmo 
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dia foi juntada nos autos a devolução da Carta Precatória (id 10691313) 

informando a não citação de Godofredo. Em 27/11/2017 o requerente se 

manifesta nos autos informando endereço atualizado do requerido para 

tentativa de nova citação para nova audiência de conciliação. Na terceira 

tentativa de audiência de conciliação realizada dia 19/03/2018 o requerido 

novamente não compareceu, em consulta ao processo, verificou-se que o 

AR de intimação/citação retornou com informação “desconhecido” 

conforme ID: 11989711. Assim, entendo inviável nova tentativa de citação 

(ainda que por oficial de Justiça), no mesmo endereço, pois não há 

qualquer evidência de que a informação do AR esteja viciada. Posto isso, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que falta 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, ante a impossibilidade de citação por edital. Publicada e 

registrada diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188002 Nr: 2951-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE OLIVEIRA ERNE, PEDRO HENRIQUE 

BISOGNIN BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO HATCH 

MEDEIROS - OAB:3490, LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 18817/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado Pedro Henrique Bisognin Bedin 

para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos 

termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 11 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 5564-51.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 08 

(oito) dias.

Primavera do Leste, 11 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217603 Nr: 7636-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER RUAN SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 Código 217603

1. Considerando que no dia 10 de dezembro de 2018, estarei participando 

do: “ Círculo de Paz, do Núcleo de Mediação e Conciliação” ministrado pelo 

Núcleo de Soluções de Conflitos, redesigno a audiência para 18.01.2019 

às 15:30 horas.

2. Comunique-se ao Juízo deprecante.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 6315-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso interposto f. 231, é tempestivo, assim, 

visando preservar o princípio constitucional da eficiência, intimo o 

Advogado do Recorrente para apresentar razões de apelação e 

posteriormente ao recorrido para contrarrazões, para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentarem, nos termos do artigo 600, do Código de 

Processo Penal, as referidas peças processuais, após, à conclusão para 

despacho único de recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o 

caso.

Primavera do Leste-MT, 12 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212552 Nr: 5272-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA TAVEIRA, CLEBER PEDRO LIMA 

DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, ELIANE SIANO DA 

SILVA, ANDERSON COUTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diandra Aparecida 

Fernandes Figueiredo - OAB:OAB-MT 25379-O, LIDIANE SILVA 

RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O, PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191, VALDOMIRO 

DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556

 Vistos.

Mantenho a segregação cautelar dos réus pelos próprios e jurídicos 

fundamentos da decisão de fls. 631-v/632, diante da não modificação de 

situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado pela 

defesa dos réus, de modo que o pedido de revogação da prisão deve ser 

indeferido.

Ademais, os réus possuem vasta certidão de antecedentes criminais e, 

muitos deles são, inclusive, reincidentes, de modo que suas solturas 

poderão implicar no cometimento de crimes.

Por fim, os acusados encontram-se presos desde 27/07/2018, sendo que 

a persecução penal vem transcorrendo em ritmo compatível com as 

peculiaridades do feito, pois se cuida de ação penal pelo crime de 

associação criminosa denominada Comando Vermelho, com cinco réus, 

presos em comarcas diversas, bem como a instrução criminal encontra-se 

encerrada, não havendo se falar em excesso de prazo, nos termos da 

Súmula 52 do STJ.

Assim, manifestem-se a defesa dos acusados sobre o aditamento à 

denúncia ora efetuado, no prazo comum de 5 dias.

Após, venham-me os autos conclusos para aceitação ou rejeição do 

aditamento, nos termos do art. 384, §2º do Código de Processo Penal.
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Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217329 Nr: 7534-71.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIO JOSE DA CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ALVES AMORA - 

OAB:20032, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - OAB:19169-O/MT, 

LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 Autos código 217329

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 15.02.2019, às 14:20 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006241-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIODATO DA SILVA (REQUERIDO)

 

1006241-74.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 12/12/2018

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006931-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006931-69.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA 

EXECUTADO: MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME Vistos etc. 

Analisando a exordial verifico que esta merece regularização, eis que a 

ação fora intitulada “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, 

no entanto os fundamentos e pedidos referem-se ao procedimento da 

ação monitória. . Assim, INTIME-SE a parte autora para que promova a 

retificação da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito. Após, conclusos para análise. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006779-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS INTERESSADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006779-21.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANTONIO APARECIDO DA CRUZ REQUERIDO: TERCEIROS 

INTERESSADOS Vistos etc. Compulsando os autos verifico que não há 

qualificação da parte ré, impossibilitando a análise da exordial, bem como o 

prosseguimento do feito, haja vista a falta de individualização da parte 

requerida, a saber, a pessoa cujo veículo foi supostamente vendido. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para proceder a 

regularização/complementação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006929-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA SANTINA MOSCHEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DAL MORO (EXECUTADO)

IVANIR LEITE DE ALMEIDA DAL MORO (EXECUTADO)

GUSTAVO DAL MORO (EXECUTADO)

MURILO DAL MORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006929-02.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: OTILIA SANTINA MOSCHEN EXECUTADO: EDSON DAL 

MORO, GUSTAVO DAL MORO, MURILO DAL MORO, IVANIR LEITE DE 

ALMEIDA DAL MORO Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a parte exequente 

para que apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de 

seja devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme 

ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE os executados para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito (art. 829 do 

CPC), sob pena de não o fazendo serem-lhes penhorados tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIMEM-SE os cônjuges dos 

executados, se casados forem, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006935-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006935-09.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA RÉU: LEANDRO DA MOTTA 

LAMEIRA Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a parte autora 

não instruiu corretamente a inicial, eis que não juntou documentos 

pessoais do autor, bem como comprovante de pagamento das custas 

processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para atender o 

acima determinado, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, façam-me 

os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000057-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ BATISTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARVALHO DONARIO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000057-39.2016.8.11.0040. Vistos etc. Diante do lapso temporal 

transcorrido desde a última busca realizada, DEFIRO o pleito de id. 

14562836. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação do 

requerido, devendo a Secretaria da Vara providenciar a redesignação da 

audiência de conciliação. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1006634-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDIR FILHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS OAB - SP77771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006634-62.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ORIVALDIR FILHO DA CRUZ REQUERIDO: CONFEDERACAO 

NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA Vistos etc. Em análise 

detida aos autos, observo que embora o requerente tenha juntado 

contrato de compra e venda de veículo em Id. 16476800, a parte 

vendedora constante no documento é diversa do polo passivo indicado na 

exordial, de modo que se faz necessário ao autor prestar esclarecimentos 

quanto a tal divergência, podendo promover a juntada de outros 

documentos se necessário. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sanando as 

irregularidades acima apontadas, sob pena de seu indeferimento, na forma 

do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001427-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001427-19.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. EXECUTADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA Vistos etc. Previamente a análise do pedido formulado pelo 

exequente (Id. 14861604), PROCEDA-SE o desentranhamento da petição 

de Id. 12870495, e documentos de Id. 12870520 e seguintes dos 

presentes autos, devendo o executado promover ação autônoma de 

embargos à execução associada a esta demanda. Promovida a 

distribuição da demanda, CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos embargos. 

Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002476-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002476-95.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante o comprovante de 

depósito encartado em id. 16605672, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005957-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GIROLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005957-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIO ANTONIO GIROLETTI RÉU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA. Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração acostado 

em Id. 16546119 acerca da decisão que indeferiu a tutela de urgência 

pleiteada pelo autor, promovendo o autor na mesma oportunidade a 

juntada de laudo pericial realizado nos autos de nº 

0303767-73.2016.8.24.0064, em tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de 

São Jose/SC. Pois bem, tenho por bem indeferir tal pleito de 

reconsideração pelos fundamentos expostos na decisão retro proferida. 

Convém ressaltar ainda que embora tenha o autor acostado aos autos o 

laudo pericial, este sequer foi homologado pelo Juízo Competente, 

ademais, ao que tudo indica alguns quesitos não foram respondidos de 

forma conclusiva. Ademais, o periculum in mora, como já mencionado 

anteriormente, não se faz presente no caso. Por tais motivos, MANTENHO 

a decisão prolatada. No mais, cumpra-se conforme determinado. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007007-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007007-93.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RAIMUNDO MENDONCA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em desfavor 

de RAIMUNDO MENDONCA, ambos devidamente qualificados, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial. Não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora 

por meio do Instrumento de Protesto, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação do devedor, eis que, pelo documento 

encartado aos autos, a intimação da parte requerida se deu por edital, não 

comprovada, portanto, que foram esgotadas as tentativas de intimação 

pessoal da parte devedora/ré. Nesse sentido, oportuno o seguinte julgado: 

APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-lei 

nº 911/1969) julgada extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 267, IV, do CPC. Intimação do protesto do título feita por edital. 

Inexistência de prova da tentativa de notificação pessoal do devedor. A 

intimação do devedor por edital é autorizada em situações específicas, 

previstas no artigo 15 da Lei nº 9.492/97, desde que esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do devedor fiduciante. Ineficácia do 

ato notarial. Mora não comprovada. Falta de requisito essencial. Aplicação 

da Súmula nº 72 do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 10066999420148260132 SP 1006699-94.2014.8.26.0132, 

Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 15/12/2015, 27ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2015) No mesmo sentido é o 

posicionamento do STJ, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO 

POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra 

conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na 

Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto 

vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, 

DJe 01/07/2016) Desta feita, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do 

devedor, em consonância com o acima exposto, nos termos do artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil, uma vez que a falha apontada é 

sanável. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006266-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANDRADE DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006266-53.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TIAGO ANDRADE DOS SANTOS FILHO RÉU: AYMORE Vistos etc. 

CONCEDO o pedido de Justiça Gratuita, podendo este ser revogado a 

qualquer momento, nas formas da lei. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido para 

a consignação dos valores, conforme requerido na inicial, nos termos do 

artigo 539, do CPC. Efetuado o depósito no prazo de 5 (cinco) dias, 

consoante dispõe o art. 542, inciso I, do CPC, CITE-SE o requerido, na 

forma do disposto no artigo 542, inciso II do CPC, para levantar a 

importância consignada, ou para, querendo apresentar resposta no prazo 

legal. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1006732-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006732-47.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDER RODRIGUES CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de interpelação judicial proposta por 

EDER RODRIGUES CARDOSO em face de (VIVO) TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos constantes nos Ids. 16876214. É O RELATÓRIO. DECIDO. Pois 

bem. Prefacialmente cumpre consignar que consiste a interpelação na 

cientificação que se faz a outrem, conclamando-o a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa. Nesta medida, pela interpelação, o que se faz é a 

comprovação solene de uma declaração de vontade, para atingir-se um 

fim de direito material, nunca se consubstanciando em comando ou numa 

ordem do juiz. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: SFH. AÇÃO 

CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 867 DO 

CPC. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. É assente na jurisprudência e na doutrina o 

entendimento de que "o protesto, previsto no Livro III do Código de 

Processo Civil, é, em verdade, a exemplo da notificação e da interpelação, 

procedimento meramente conservativo de direito, objetivando prevenir 

responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de direitos, sendo 

lícito o seu manejo, em princípio, a quem detenha interesse jurídico com 

tais finalidades" (RMS 11.107/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, Quarta Turma, julgado em 08.02.2000, DJ 20.03.2000 p. 75). (...) 

(TRF-1 - AC: 00001484720084013304 0000148-47.2008.4.01.3304, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de 

Julgamento: 18/11/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 28/01/2016 

e-DJF1) (negritos acrescidos) Assim, DEFIRO a interpelação na forma 

requerida e posta em juízo. INTIMEM-SE os requeridos da presente 

interpelação. Efetivada a interpelação, o que deverá ser certificado, 

ENTREGUEM-SE os presentes autos à parte requerente, 

independentemente de traslado, observando-se as formalidades legais, 

consoante dispõe o art. 729 do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002980-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN TIEMI FREITA ANBO OAB - MT0014097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (REQUERIDO)

JOSE FLAVIO (REQUERIDO)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (REQUERIDO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (REQUERIDO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (REQUERIDO)

ALICE MARIA BINSFELD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - 459.447.501-97 (PROCURADOR)

GERALDINO RIBEIRO OAB - 251.302.779-53 (PROCURADOR)

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO OAB - 060.208.649-36 (PROCURADOR)
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Outros Interessados:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002980-67.2018.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE 

integralmente a decisão proferida em id. 13752073. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48217 Nr: 5133-42.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERREIRA DA SILVA SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANILSON DA SILVA RODRIGUES, 

ALDENIZA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANNE KELLY N. 

RODRIGUES - OAB:OAB/PA 15421-B

 Certifico e dou fé que o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

240/245, foi interposto TEMPESTIVAMENTE.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30718 Nr: 5133-47.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, WILLIAM DERZE DO 

NASCIMENTO - OAB:1623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial de Avaliação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126672 Nr: 3407-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE MOURA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 Autos n. 3407-86.2015.811.0040 – Código: 126672.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 92/94), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na forma entabulada entre as 

partes.

 P.R.I.C.

 No mais, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo a 

Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Por fim, quanto ao pleito de levantamento da penhora realizada via 

RENAJUD, em atenção ao contraditório, INTIME-SE o exequente para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Havendo concordância, desde já, DEFIRO a liberação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22821 Nr: 3092-44.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 3092-44.2004.811.0040 – Código: 22821.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada, com o 

qual concordou a exequente (fls. 548), JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, 

devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao 

Departamento competente do TJMT para as providências pertinentes, bem 

como cumprir o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22820 Nr: 3091-59.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS, LDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 3091-59.2004.811.0040 – Código: 22820.
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Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada, com o 

qual concordou a exequente (fls. 856), JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, 

devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao 

Departamento competente do TJMT para as providências pertinentes, bem 

como cumprir o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102009 Nr: 4933-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE WILLENBORG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Autos nº 4933.59.2013.811.0040 (Cód. 102009)

Vistos etc.

 Conforme decisão proferida às fls. 296/296verso e diante da certidão de 

fl. 297, nesta oportunidade procedo a assinatura digital do alvará de 

liberação referente a quitação de parte da dívida, devendo a Secretaria da 

Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do TJMT 

para as providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 

450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 No mais, dê regular prosseguimento ao processo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129967 Nr: 5331-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Autos nº 5331.35.2015.811.0040 (Cód. 129967)

Vistos etc.

 Conforme decisão proferida nos autos e diante da certidão de fl. 96, 

nesta oportunidade procedo a assinatura digital do alvará de liberação 

referente a quitação de parte da dívida, devendo a Secretaria da Vara 

efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para 

as providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 

3º da CNGC/MT, se for o caso.

 No mais, dê regular prosseguimento ao processo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57342 Nr: 1170-55.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR COSTARELLI (ESPÓLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTO DE OLIVEIRA - 

OAB:277014/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/SP 211.648, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - 

OAB:198040/SP

 Autos nº 1170.55.2010.811.0040 (Cód. 57342)

Vistos etc.

 Nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação 

referente a 50% dos honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara 

efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para 

as providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 

3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1507 Nr: 450-16.1995.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO, SILVANA VIVAN CARDOSO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINEIA SANTOS DIAS - OAB:197358, NOELI IVANI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista, o teor da certidão de fl. 206, devendo 

ainda fornecer o endereço atualizado dos requeris, MÁRIO EUGÊNIO 

GIOTTO E SILVANA VIVAN CARDOSO GIOTTO, para que possa ser 

providenciada a intimação pessoal destes, em relação à penhora via 

BACEN realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57432 Nr: 1253-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMENTO TOCANTINS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 130767 Nr: 5745-33.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, 

ARIANE KERLEN BORGES - OAB:349.595

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) EMBARGANTE e EMBARGADA, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial de fl(s). 303/314.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91835 Nr: 3413-98.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY GONÇALVES, VALTER SOUZA DE OLIVEIRA 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE CHEROBIM, ELIZANDRO LUIZ 

CHEROBIN, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5965/PR, SILVANA ZAVODINI VANZ - OAB:41625/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35318 Nr: 4450-73.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA ASFALTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELMAR SAUL SALTON, ELIZABET ANA 

SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22751 Nr: 3020-57.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PASSADOR, NATALIN PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL, ALDIR PERGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de intimação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117325 Nr: 8179-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELE INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME, 

OSMAR BARROS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de CITAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144559 Nr: 1169-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PENHALVER BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT, Robson Huilson Broch Colli - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52010 Nr: 2471-71.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIANE LOURDES BALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NADJA 

LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

KARINA CRUZ DA SILVA - OAB:322.630/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 189531 Nr: 3825-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DAL SOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORIAL IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR BARBIERI - 

OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 5040-45.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIS SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANHEMBI ALIMENTOS 

OESTE LTDA, NARDI PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 

211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, 

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 Autos n. 5040-45.2009.811.0040 – Código: 54702.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada (bloqueio 

via Bacenjud - fl. 549), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 No mais, ante a concordância do executado (fl. 556), DEFIRO a expedição 

de alvará de levantamento dos valores bloqueado nos autos, devendo a 

Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006747-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA SILVA 21595641840 (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006747-16.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS RÉU: MARCOS DE ALMEIDA 

SILVA 21595641840 Vistos etc. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte autora formulou pedido de justiça gratuita. 

Entretanto, ante a profissão noticiada aos autos, qual seja médica e, frente 

ao valor do negócio entabulado, torna-se crível, pois, que possui 

capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas. Assim, 

entendo incabível a concessão das benesses do art. 98, do CPC, 

conforme requerido. Sobre o assunto, oportuno a lição de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “A declaração pura e simples 

do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. 

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., 

São Paulo: Editora RT, 2010). Desse modo, ante a ausência de elementos 

que evidenciem a hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, PROCEDER ao recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento e 

consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001914-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001914-52.2018.8.11.0040. Vistos etc. Diante do petitório de id. 

16641892, em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE a 

requerente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000387-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MORAES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MAGGIONI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000387-65.2018.811.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

reparação de danos materiais, morais e estéticos em decorrência de 

acidente de trânsito promovida por SANTA MORAES DE ARAÚJO em 

desfavor de DARCI MAGGIONI, qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na peça inicial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 11563819 e ss. Citado, o demandado apresentou 

contestação em id. 13953899, oportunidade que arguiu preliminarmente a 

incompetência absoluta deste Juízo. Impugnação à contestação, id. 

14233686. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, in casu, entendo que a preliminar 

arguida merece acolhimento, conforme passo a expor. Dispõe o art. 53, 

inciso V, do CPC, in verbis: Art. 53. É competente o foro: (...); V - de 

domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano 

sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. 

Como se vê do dispositivo legal supramencionado, a escolha do 

demandante restringe-se ao foro de seu domicílio ou do local do fato. 

Subsumindo-se ao caso concreto, consoante se extrai da peça inicial, 

bem como pelo comprovante de endereço anexo à exordial, a autora, 

reside no Município e Comarca de Nova Ubiratã/MT (id. 11563674 e 
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11563972, p. 1), local onde ocorreu o acidente, de modo que, este Juízo 

não é competente para processamento da presente demanda. Na hipótese 

dos autos, convém anotar não há qualquer fator de ligação entre a causa 

e o foro de Sorriso, haja vista os fatos se deram no município de Nova 

Ubiratã/MT, local onde reside a parte autora. Saliente-se que, ao disciplinar 

a competência territorial, o legislador utilizou o critério em que as ligações 

de fato entre a causa e o foro são determinantes para vincular os órgãos 

judiciários instalados em determinada porção do território nacional. Desta 

forma, a situação delineada nos presentes autos não comporta o 

prosseguimento do feito neste Juízo de Sorriso, porque não se revela 

como alternativa possível para o ajuizamento da ação, uma vez que 

demonstra escolha de foro aleatório, sem qualquer fundamentação 

plausível, devendo ser acolhida a preliminar de incompetência e 

consequentemente declinada a competência para a Comarca de Nova 

Ubiratã/MT, onde tem domicílio a parte requerente. Por oportuno, segue o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

FORO COMPETENTE. COBRANÇA DE DPVAT. ESCOLHA ALEATÓRIA. 

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O FORO COMPETENTE 

PARA A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO É O DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU O DO LOCAL DO 

FATO (ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC), PODENDO AINDA O AUTOR 

OPTAR PELO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO RÉU (ART. 94, CPC). 2. 

CONTUDO, FICA VEDADA A ESCOLHA, ALEATÓRIA E SEM 

FUNDAMENTAÇÃO, DE LOCAL DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO OU DO 

LOCAL DO FATO, QUANDO, ALÉM DE NÃO FACILITAR O ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO E A PRODUÇÃO DAS PROVAS, VIOLAR O PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

20100020149665AGI DF; Registro do Acórdão Número: 546921; Data de 

Julgamento: 01/12/2010; Órgão Julgador: 3ª TURMA CÍVEL; Relator: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA; Publicação no DJU: 11/11/2011 Pág.: 76; Decisão: 

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. POR MAIORIA, VENCIDO 

O 1° VOGAL.) (grifei e negritei) Válido consignar que, embora a autora 

tenha afirmado na impugnação que se encontra residindo atualmente em 

Sorriso/MT, o que não restou satisfatoriamente comprovado, importante 

consignar que em consonância com o disposto no art. 43 do CPC, eventual 

alteração de domicílio não tem o condão de alterar a competência do juízo, 

a qual é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição 

inicial. Por todo o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência arguida 

e, por conseguinte, em consonância com o disposto no art. 64, §3º, do 

CPC, DECLINO da competência para a Comarca de Nova Ubiratã/MT, para 

onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após as baixas e 

anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005960-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005960-84.2018.8.11.0040. Vistos etc. De início, RECEBO a 

emenda no tocante ao valor atribuído à causa. ANOTE-SE. No mais, 

DEFIRO o pleito de dilação de prazo para comprovação da mora da parte 

devedora. Por outro lado, escoado o prazo sem manifestação, façam os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006744-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CANISIO HOCHSCHEIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por CANÍSIO HOCHSCHEIDT em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos qualificados em inicial. Narra o 

autor que em decorrência de situação de fragilidade financeira, buscou 

empréstimo consignado da requerida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

que segundo este, seria pago através de desconto em sua conta bancária 

em 4 (quatro) parcelas sucessíveis de R$ 277,40 (duzentos e setenta e 

sete reais e quarenta centavos). Porém, findo as quatro parcelas, os 

descontos não se encerraram, momento em que procurou a requerida 

para esclarecimento, e esta lhe entregou cópia do contrato de empréstimo, 

devidamente juntada aos autos. Consta no referido contrato que o valor 

será pago em 12 (doze) parcelas de R$ 277,40 (duzentos e setenta e sete 

reais e quarenta centavos). Diante disso, o autor requer tutela de urgência 

para obstaculizar a cobrança das parcelas restantes do contrato, bem 

como a condenação da requerida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) por danos morais. Eis o relatório. Decido. Preliminarmente, RECEBO 

inicial em seus efeitos legais. DEFIRO benesse da gratuidade processual, 

podendo ser revogada a qualquer momento. Subsumindo-se ao caso 

concreto, entendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada, 

conforme passo a expor. Verifica-se que a tutela de urgência necessita 

da presença concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais 

sejam a demonstração da verossimilhança das alegações do autor (fumus 

boni iuris); o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente 

da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, a 

reversibilidade dos efeitos antecipados, conforme previsão do artigo 300 

do Código Instrumental Civil. Pois bem. In casu, constata-se que a data da 

exordial é de 12 de Abril do corrente ano, no entanto esta veio a ser 

protocolada no PJE somente no dia 21 de Novembro de 2018, sendo os 

autos conclusos na mesma data. Assim, do contrato juntado aos autos, 

extrai-se que a última parcela a ser descontada da conta do autor seria a 

do dia 06 de julho de 2018, data esta posterior à propositura da ação. 

Assim, neste primeiro momento, evidencia-se que o suposto dano alegado, 

em tese, já se concretizou. Ademais, ante a previsão expressa no 

contrato acostado aos autos de que o pagamento se daria através de 12 

(doze) parcelas (Id. 16581539), e estando este devidamente assinado 

pelo autor, que não nega a existência da dívida, apenas discute o 

quantum, entendo que não se faz presente o fumus boni iuris necessário 

no presente caso. Diante do exposto, INDEFIRO tutela de urgência 

antecipada. Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 

de março de 2019, às 10h:00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. No mais, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004385-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR CAPPELLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004385-41.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA a parte embargada no prazo de 15 

(quinze) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003129-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SILVA ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003129-63.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em atenção ao 

contraditório, INTIME-SE a parte demandada para, querendo, manifestar-se 

acerca dos esclarecimentos prestados pelo autor em id. 16576430, no 

prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005626-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIANE DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CEZAR TOTALI JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005626-84.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. A princípio, convém destacar que se mostra desnecessária a 

intimação das partes para comprovarem documentalmente a quitação do 

débito, conforme requerimento do Parquet de id. 14487428, eis que na 

presente demanda não são executados valores relativos a alimentos. No 

mais, ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (id. 14383443), cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. No tocante ao pedido constante no item 5 do termo de 

acordo, INDEFIRO-O, haja vista que o pleito deve ser apreciado mediante a 

comprovação da negativa, o que não restou demonstrado. CUSTAS e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma entabulada entre as partes. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000204-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVO FRANCISCO SALVATORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELY OLINKEVICZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000204-94.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, com relação 

à citação da executada verifica-se que a mesma não observou o disposto 

no §1º, do art. 248 do CPC, eis que a correspondência foi recebida por 

terceira pessoa. Desta feita, a fim de evitar nulidade futura, DETERMINO a 

expedição de nova carta de citação, nos moldes do art. 248 do CPC. No 

mesmo ato, proceda-se a intimação da executada acerca do arresto de 

bens realizado. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (EXEQUENTE)

NEIDA PERUZZO (EXEQUENTE)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LODOVICO PEDRO FAVERO (EXECUTADO)

ELCI DA SILVA FAVERO (EXECUTADO)

FABIANO ALVES MARSON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000624-70.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, ante a 

manifestação do executado em id. 4812718, DEFIRO o pleito de habilitação, 

conforme requerimento de id. 4669019. PROCEDAM-SE as anotações 

pertinentes. No mais, passo a análise da exceção de pré-executividade 

apresentada por FABIANO ALVES MARSON, LUDOVICO PEDRO FAVERO 

e ELCI DA SILVA FAVERO em id. 4266078. Como se sabe, a exceção de 

pré-executividade possui três características, quais sejam: atipicidade, eis 

que não existe amparo normativo sobre o instituto; limitação probatória, 

face a proibição de dilação probatória, e por fim a informalidade, devendo 

apresentada no processo executivo por simples petição, sem regras que 

estabelecem de prazos ou rigor em seu procedimento. Conforme 

posicionamento majoritário da doutrina e jurisprudência brasileiras, a 

Exceção de Pré-Executividade somente é admissível quando tratar de 

matérias de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, 

possuindo natureza jurídica de mero incidente processual. Portanto, 

admite-se a utilização da Exceção de Pré-Executividade quando existente 

vício atinente à matéria de ordem pública, desde que, concomitantemente 

esteja presente prova pré-constituída, sem necessidade de dilação 

probatória. Nessa esteira, os excipientes alegam que há evidente nulidade 

da execução, visto que a previsão contratual em relação aos exequentes 

Moacir Domingos Busatta e Neida Peruzzo é de entregar coisa incerta 

(soja), ao passo que, em relação ao exequente Valmir Fogaça dos Santos, 

a obrigação prevista é de pagar quantia certa. Além da inadequação da 

via eleita, afirmam os excipientes que incabível o litisconsórcio ativo, pela 

inexistência de solidariedade e, aliás, a contrário senso, pela divisibilidade 

e distinção expressa entre o suposto crédito de um e outro. De largada, 

convém anotar que a presente execução tem por objeto o ítem 3 da 

Cláusula Segunda do Contrato de Compra e Venda exequendo, pelo qual 

os executados se comprometeram a efetuar o pagamento aos exequentes 

da seguinte forma: “3) O equivalente a 7.000 sacas de soja de 60 kg, até o 

dia 30 de abril de 2016, na seguinte proporção e forma: a) O equivalente a 

4.439 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove) sacos de soja aos 

promitentes vendedores. b) O equivalente a 1.374 (um mil, trezentos e 

setenta e quatro) sacos de soja ao primeiro interveniente anuente, 

VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS. c) O equivalente a 1.187 (um mil, cento e 

oitenta e sete) sacos de soja aos segundo interveniente anuente, 

BENJAMIM PERBONI SOBRINHO.” Pois bem. Do simples exame da inicial e 

documentos que a acompanham, constata-se que a preliminar de 
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ilegitimidade ativa merece acolhimento, haja vista que consoante se extrai 

do item ‘c’ do contrato firmado entre as partes, o montante de 1.187 sacas 

de soja pertence a Benjamim Perboni Sobrinho. Desta feita, ACOLHO a 

preliminar de ilegitimidade ativa em relação ao crédito de 1.187 sacas de 

soja. Desta feita, INTIMEM-SE os exequentes para apresentarem nova 

planilha de cálculo, assinalando prazo de 10 (dez) dias. Relativamente a 

espécie de execução manejada, observa-se que o ítem 4 e suas alíneas 

do contato objeto da execução dispõe que os devedores devem pagar 

aos credores o EQUIVALENTE a 7.000 sacas de soja de 60Kg cada, com 

cotação de Nova Ubiratã, até o dia 30 de abril de 2017. Portanto, os 

exequentes agiram acertadamente e de conformidade com a previsão 

contratual ao realizarem a conversão da obrigação e, posteriormente, o 

ajuizamento da execução por quantia certa, não havendo que se falar em 

execução para entrega de coisa, como defende o excipiente. Nessa 

toada, contrariando a tese apresentada pelo excipiente, ressai dos autos 

de forma clara e incontestável que o procedimento processual 

encontra-se em conformidade com a obrigação assumida. Seguindo, ante 

o provimento do agravo de instrumento interposto pelos executados, o 

qual reconheceu a nulidade dos atos praticados a partir do óbito do 

exequente Moacir Domingos Busatta (id. 9213389), após a apresentação 

de planilha de cálculo pelos exequentes na forma acima exposta, DEFIRO 

a penhora e avaliação dos bens indicados em id. 14886624. Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006795-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006795-72.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NELI DE PAULA RÉU: SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL ajuizada por NELI DE PAULA em face de SAGA SUPER CENTER 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a Requerente que se deslocou até a cidade de Cuiabá e 

Várzea Grande no início do ano de 2015, oportunidade em que comprou o 

veículo I/VW/BORA; Ano/Modelo: 2001/2001; Placa: CWZ4974; no valor de 

R$ 10.000,00 (Dez mil reais), tendo efetuado o pagamento à vista, no ato 

da tradição do veículo. Conforme alegado, o automóvel não foi adquirido 

diretamente da requerida, mas de uma garagem de propriedade da Sra. 

Fernanda e Sr. Júlio, sendo que foi a garagem destes que por sua vez 

adquiriu o veículo da requerida, sendo esta última incumbida apenas de 

transferir o veículo para o nome da requerente. Por questões logísticas, as 

partes pactuaram que a transferência se daria através do envio da 

documentação por correio, o que não foi realizado até a presente data. 

Assim, alega a autora que possui apenas o CRLV do veículo, sendo que o 

documento continua no nome da requerida. Diante desse panorama, afirma 

que a ré nega a transferência do veículo em razão de débitos da Sra. 

Fernanda e o Sr. Júlio, sendo prejudicada diretamente. Diante do exposto, 

requereu a concessão de tutela de urgência para fins de determinar à 

Requerida o fornecimento do documento de transferência do veículo, bem 

como ao final pugnou pelo pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) por danos morais. Eis o relatório. Decido. RECEBO a inicial em 

seus efeitos legais. DEFIRO a benesse de justiça gratuita, podendo ser 

revogada a qualquer momento. I. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

Pois bem. Verifica-se que a tutela de urgência necessita da presença 

concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam a 

demonstração da verossimilhança das alegações do Autor (fumus boni 

iuris); o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da 

demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, a reversibilidade 

dos efeitos antecipados, conforme previsão do artigo 300 do Código 

Instrumental Civil. Válido destacar que, ao passo que não se pode exigir 

prova capaz de formar juízo de absoluta certeza, deve o interessado 

demonstrar elementos de informação consistentes, robustos, aptos a 

proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de 

real probabilidade a respeito do direito alegado. Subsumindo-se ao caso 

concreto, entendo inviável a concessão da tutela de urgência, conforme 

passo a expor. Preliminarmente, no que tange ao fumus boni iuris, 

incumbe-se registrar que o contrato que deu azo ao objeto da ação 

sequer foi juntado aos autos. Ademais, não há como emprestar 

verossimilhança as alegações da autora, nesta fase de cognição sumária, 

eis que desconhecidos por este Juízo os motivos que puderam ensejar a 

recusa por parte da ré. Além disso, insta salientar ainda que o 

compromisso firmado para a compra e venda do veículo ora objeto de 

discussão se deu junto a terceiros que não figuram na presente demanda, 

portanto, o feito demanda de ampla análise e dilação probatória. Quanto ao 

periculum in mora, é notório que este não restou demonstrado nos autos, 

haja vista que os fatos supostamente ocorreram no ano de 2015, tendo a 

autora ajuizado a presente demanda após o transcurso de mais de 3 

(três) anos do ocorrido, não demonstrando, portanto, a urgência alegada. 

Nesse sentido, trago à baila o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DO 

VEÍCULO – VEÍCULO VENDIDO HÁ MAIS DE 5 ANOS - RECURSO 

DESPROVIDO. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o 

proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. 

(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJE 

1002199-68.2018.8.11.0000 Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 

17/09/2018) Nesse diapasão, vê-se que o pedido de tutela não merece 

prosperar em virtude da ausência dos requisitos legais. Diante do exposto, 

INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada. II. DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 11 de março de 2019, às 14h:30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. No mais, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007161-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER HOELSCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA OAB - SP123414 (ADVOGADO(A))

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO(A))

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE HOFFMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILLIAN DA SILVA DANTAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1007161-14.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 04 de Abril de 2019, às 16h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007117-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007117-92.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de RONILDO SOUZA DE OLIVEIRA, 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, observa-se que a notificação extrajudicial 

encaminha via Correios não foi entregue pelo motivo ‘não procurado’, 

razão pela qual a parte autora realizou o protesto, o qual veio 

desacompanhado do comprovante de intimação da parte requerida. Como 

se sabe, em ações de busca e apreensão é imprescindível que a inicial 

venha acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, 

segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento 

de notificação via AR. Assim, não obstante a petição inicial sustentar que 

a parte demandada está devidamente constituída em mora, verifica-se que 

não há a comprovação efetiva da notificação pessoal desta. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002080-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002080-21.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que o 

requerido ERONILDO PEREIRA, apesar de devidamente citado (certidão de 

id. 11219508, p. 4), deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação de contestação, DECRETO-LHE a REVELIA. Entretanto, por 

se tratar de direitos indisponíveis, na forma do art. 345, II, do CPC, in casu, 

não incidem os efeitos do art. 344 do CPC. No mais, mostra-se necessária 

a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual, desde já, 

DESIGNO para o dia 11 de Abril de 2018, às 13h30min. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002430-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI TEREZINHA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECHAEL NATALINO ROSSONI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002430-72.2018.8.11.0040 Vistos etc. COLHA-SE o parecer do 

Ministério Público. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003059-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO MAGGIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003059-80.2017.8.11.0040 Vistos etc. Em id. 14548719, o 

exequente requereu a conversão da execução para entrega de coisa em 

execução por quantia certa, informando ser desnecessária a tentativa de 

busca e apreensão. Juntou os documentos de id. 14548798 e ss. Pois 

bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo exequente, entendo 

que, por ora, o pedido de conversão deve ser indeferido, conforme passo 

a expor: Ao tratar da execução para entrega de coisa, o CPC assim 

dispõe em seus artigos 806, §2º e 809: Art. 806. O devedor de obrigação 

de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será 

citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação. (...); § 2o Do 

mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e 

apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento 

se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo 

que lhe foi designado. Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de 

perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for 

entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro 

adquirente. Conforme se observa, é claro que a conversão da execução 

para entrega de coisa em execução por quantia certa deve ser precedida 

da busca e apreensão. Isso ocorre em razão de se priorizar a execução 

específica, ou seja, a satisfação do credor mediante a obtenção da 

própria coisa correspondente ao bem originalmente contratado entre as 

partes. Com efeito, a busca e apreensão objetiva tentar obter 

coercitivamente a coisa que o devedor não entregou quando intimado para 

tal, antes de submetê-lo a uma execução por quantia certa. Nesse sentido, 

oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE 

ENTREGAR COISA INCERTA – PEDIDO PARA TRANSFORMAÇÃO EM 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – 

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 809 DO CPC – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Em regra, a 

obrigação de entrega de coisa incerta possui procedimentos próprios, 

somente podendo ser transformada em obrigação de pagar quantia certa 

quando preenchidos os requisitos do Art. 809 do CPC. 

(1007132-21.2017.8.11.0000. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

POVOAS. Julgamento: 11/10/2017). Assim, entendo que somente após 

não ter sido o bem objeto da presente execução encontrado, é que tem o 

credor a opção de transformar a execução de coisa incerta em execução 

por quantia certa, razão pela qual INDEFIRO o pedido de conversão. Desta 

feita, EXPEÇA-SE o mandado de busca e apreensão dos grãos objeto da 

execução. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006982-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA REIS MOSCATELLI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006982-80.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006980-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTECIR BERTUOL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006980-13.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE JESUS CARDOSO OAB - 312.963.271-91 (REPRESENTANTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELY CARLOS BEDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000927.16.2018.8.11.0040 Vistos etc. Considerando o teor da 

decisão inserida sob o id. 16389801, nesta oportunidade, procedo a 

assinatura digital do alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara 

efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para 

as providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 

3º da CNGC/MT, se for o caso. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRANDE PARADA CHURRASCARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTEC MOVEIS LTDA. - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002494-19.2017.8.11.0040. Vistos etc. No tocante ao pleito de 

restituição relativo ao preparo da missiva expedida para citação, s.m.j., 

entendo que a análise do pleito em tela não compete a este Juízo, haja 

vista que conforme dispõe a Instrução Normativa SCA n. 02/2011 do 

Tribunal de Justiça, Capítulo I – Disposições Iniciais, item 1.2, os pedidos 

de restituição devem ser instruídos com os seguintes documentos: 

“Requerimento da Parte do Processo ou do Advogado ao Juiz Diretor do 

Fórum (nos processos da 1ª Instância) ou ao Presidente do tribunal de 

Justiça (nos processos da 2ª Instância). Assim, em atenção a Instrução 

Normativa supracitada o processamento do pedido de restituição deve se 

dar de forma administrativa. Portanto, deve a parte autora proceder o 

pedido diretamente ao Juiz Diretor do Foro para deliberação. No mais, 

considerando que o feito não pode permanecer paralisado por tempo 

indeterminado, INTIME-SE a parte autora para efetuar o preparo da missiva 

expedida, sob pena de extinção do feito. Sem prejuízo, embora a 

requerente tenha manifestado desinteresse na audiência de conciliação, a 

não realização depende de manifestação expressa de ambas as partes 

(art. 334, §4º, I, do CPC). Desta feita, desde já, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 25 de Março de 2019, às 11h00min. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007198-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO RISIERI GERMINIANI (REQUERIDO)

AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA (REQUERIDO)

IRANI ZANOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007198-41.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007189-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON APARECIDO GUSTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CLARA AGROCIENCIA INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007189-79.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002082-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002082-88.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante das inovações 

trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do 

mesmo dispositivo legal, DEFIRO a inclusão do nome/CPF do devedor nos 

cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da 

Vara providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. No mais, já 

tendo decorrido o prazo de suspensão pleiteado no petitório de id. 

15925732, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000615-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000615-74.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante o petitório de id. 

16893819, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Havendo concordância com os valores 

depositados, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005101-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MATOS LOPES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005101-68.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a possibilidade de 

acordo entre as partes, DEFIRO a suspensão pleiteada em id. 16302193. 

ANOTE-SE. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para requerer o 

que entender de direito, bem como cumprir a determinação de emenda 

exarada em id. 15344536, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004390-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BARBOSA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004390-97.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, 

ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, sendo 

inexitosa a penhora online, desde já, DEFIRO o requerimento de penhora 

sobre as contas do FGTS e PIS/PASEP eventualmente existentes em nome 

do executado. No ponto, preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de 

Processo Civil: “São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Ocorre que, o parágrafo segundo 

do mesmo artigo prevê uma exceção à regra de impenhorabilidade que 

assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à 

hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, 

independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes 

a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição 

observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°”. Sendo assim, 

tratando de verba alimentar inegável que a impenhorabilidade disposta no 

inciso IV do art. 833 deve ser afastada. Por fim, caso reste infrutífera e/ou 

parcialmente exitosa a penhora online, diante das inovações trazidas pelo 

art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo 

legal, DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF do devedor nos 

cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da 

Vara providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004174-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY CACERE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Solange Barbosa da Silva (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004174-05.2018.8.11.0040 Vistos etc. INTIME-SE a parte autora 

para, querendo, manifestar-se acerca da contestação e documentos 

encartados aos autos. Oportunamente, COLHA-SE o parecer ministerial. 

Em seguida, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004780-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO ZAHN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004780-67.2017.8.11.0040 Vistos etc. INTIME-SE a parte autora 

para, querendo, manifestar-se acerca da impugnação e documentos 

encartados aos autos no prazo legal. Em seguida, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000777-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATANOR DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA FACHINETTO (REQUERIDO)

LUIZ PAULO VIEIRA (REQUERIDO)

CONTINENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1000777-35.2018.811.0040 Vistos etc. Deflui-se do petitório de 

id. 15582202 que a parte exequente insurge-se com relação às diligências 

complementares empreendidas pelos Oficiais de Justiça quando do 

cumprimento do mandado de citação, penhora e avaliação de bens. Desse 

modo, INTIMEM-SE os Oficiais de Justiça Valdomiro Leandro Pereira e 

Edmilson Parron Parron para que, no prazo de 10 (dez) dias, justifiquem 

pormenorizadamente o cálculo a fim de apurar o valor das custas 

complementares, além de esclarecer a questão relativa a cobrança 

individual da diligência que foi cumprida em conjunto. Após, CONCLUSOS. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI MACHADO BONES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES ANGELO STRAMARI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000246-80.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido e, 

ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, sendo 

inexitosa a penhora online, desde já, DEFIRO o requerimento de penhora 

sobre as contas do FGTS e PIS/PASEP eventualmente existentes em nome 

do executado. No ponto, preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de 

Processo Civil: “São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Ocorre que, o parágrafo segundo 

do mesmo artigo prevê uma exceção à regra de impenhorabilidade que 

assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à 

hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, 

independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes 

a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição 

observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°”. Sendo assim, 

tratando de verba alimentar inegável que a impenhorabilidade disposta no 

inciso IV do art. 833 deve ser afastada. Por fim, caso reste infrutífera e/ou 

parcialmente exitosa a penhora online, diante das inovações trazidas pelo 

art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo 

legal, DEFIRO o pedido de inclusão do nome/CPF do devedor nos 

cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da 

Vara providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002869-83.2018.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a expedição de 

alvará de levantamento dos valores depositados, devendo a 

representante do menor prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001081-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA PREZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

JOSE LEONIR MACHADO (EXECUTADO)

ELENIR TERESINHA MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001081-34.2018.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação do executado Odair Tiritan. Em caso negativo, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se no prazo legal. No tocante ao requerimento 

de citação do executado José Leonir Machado, entendo desnecessária 

em razão do comparecimento espontâneo do mesmo (id. 14914197 e ss.), 

conforme disposto no art. 239, §1º, do CPC,. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002051-05.2016.8.11.0040. Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, observo que os petitórios de id. 11249074, 1149904 e 11439977 

referem-se a outros autos, razão pela qual determino sejam os mesmos 

desentranhados do presente feito. Ademais, considerando que a decisão 

de id. 12336719 foi inserida indevidamente, REVOGO-A. No mais, 

considerando que ainda não ocorreu a citação do executado André Luiz 

Dela Pria, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 10 (dez) dias, 

declinar o endereço do mesmo. Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário a 

citação do mesmo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000118-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. MACHADO CLIMATIZACAO - ME (EXECUTADO)

ALDAIR MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000118-60.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 

14590267, sendo assim, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, 

inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, 

do CPC, bem como de REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário. 

Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-73.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

SIDNEY TADEU RICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000143-73.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 

14637161, sendo assim, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, 

inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, 

do CPC, bem como de REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário. 

Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000561-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DALLAPRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000561-11.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante das tentativas de 

penhora frustradas, DEFIRO o pedido de requisição de informações à 

receita federal, razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da 

Vara proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 

477. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GASTALDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CICHACZEWSKI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000841-79.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante o requerimento das 

partes em id. 14795155, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

25 de Março de 2019, às 14h30min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001123-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001123-20.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, ante a 

proposta de honorários apresentada pela expert nomeada, INTIME-SE o 

demandado para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

prosseguindo no cumprimento da determinação exarada em id. 11901671. 

Sem prejuízo, desde já, DEFIRO a solicitação do prontuário civil da parte 

autora junto a Gerência de Informações Civis e Criminais – Politec, 

conforme requerido pela expert em id. 15217291. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002510-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ROSANE DEVERLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002510-36.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante o exposto no 

petitório de id. 16710666, INTIME-SE a requerida para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCIELLE CORREIA (EXECUTADO)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001775-37.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação das executadas. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar-se no prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002006-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002006-98.2016.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 14461682. Com a resposta aos autos, INTIME-SE o exequente para 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002081-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002081-40.2016.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE 

integralmente a decisão proferida em id. 15152415. Oportunamente, 

CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002833-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANCI MARIA FORNARI BAGGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002833-41.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casada for, bem como o terceiro garantidor, providenciando o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003544-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLENIR MARTINS ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003544-17.2016.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO a adjudicação 

pretendida, nos termos do art. 876 do CPC. INTIME-SE. Sendo o valor do 

crédito inferior ao valor do bem, intime-se o credor/adjudicante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito judicial da diferença. 

Efetuado o depósito e, inexistindo impugnação a ser dirimida judicialmente, 

o que deve ser certificado nos autos, lavre-se o auto de adjudicação e, 

oportunamente, expeça-se a carta de adjudicação, observando-se o 

disposto no art. 877 do CPC. Sendo o valor do crédito superior ao do bem 

e, inexistindo impugnação a ser dirimida por este Juízo, o que, reitero, 

deve ser certificado nos autos, lavre-se o auto de adjudicação e, 

oportunamente, expeça-se a carta de adjudicação, observando-se da 

mesma maneira o dispositivo suso mencionado. Ainda neste caso, 

oportunamente, intime-se o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito, juntando-se planilha de débito atualizada, 

possibilitando o andamento do processo. No mais, ante a certidão de id. 

13840380, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento da quantia 

bloqueada nos autos, em consonância com a determinação exarada em id. 

11735677. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003756-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA MARIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003756-04.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 

14580225, sendo assim, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, 

inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, 

do CPC, bem como de REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário. 

Havendo manifestação dos executados, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004810-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA AGROCIENCIA INDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004810-05.2017.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO a citação 

editalícia, haja vista que se trata de providencia excepcional, somente 

podendo ser deferida quando esgotados os meios de citação pessoal. 

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para informar o endereço da parte 

demandada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. 

Informado novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário a citação, devendo a 

Secretaria da Vara providenciar a designação de audiência de conciliação 

a ser realizada perante o CEJUSC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005508-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FIOREZE (EXECUTADO)

ANTENOR DJALMA PELETTI (EXECUTADO)

LAURO ALMIDES PELETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005508-11.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, diante das 
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inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 

5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a inclusão do nome/CPF dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a 

Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005601-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDR DOUGLAS BARBOSA LEMES OAB - SP216467 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005601-71.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do petitório de id. 

14526691 e documentos anexados. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005619-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005619-92.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como citação. 

Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no prazo 

de 10 (dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000490-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR PARISOTO (EXECUTADO)

PARISOTO TRANSPORTES LTDA. - ME (EXECUTADO)

MIRIA SIMIONATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000490-43.2016.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO seja 

certificado pela Secretaria da Vara acerca da intimação dos executados 

acerca dos bloqueios realizados anteriormente, bem como quanto o 

decurso do prazo para manifestação. Em caso negativo, EXPEÇA-SE o 

necessário a intimação dos mesmos. Por outro lado, intimados e não 

havendo manifestação, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000595-49.2018.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, diante das 

inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 

5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a inclusão do nome/CPF dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a 

Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004379-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004379-68.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação da demandada. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA ANDREIA KELM (EXECUTADO)

MAURI KELM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000135-96.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

tentativa de citação pessoal dos executados restou infrutífera, assim 

como a busca de endereço junto aos órgãos conveniados, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITEM-SE os requeridos por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e fazendo 

constar as advertências de praxe. Transcorrido o prazo sem resposta, 

nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA para defender os interesses dos demandados, que deverá ser 
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intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004790-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELENE OLIVEIRA DA SILVA 53735994172 (EXECUTADO)

MARCIELENE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004790-14.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que a 

penhora online atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis 

insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo 

exitosa a penhora, INTIMEM-SE as executadas para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Por outro lado, resultando 

frustrada a penhora via bacenjud, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a 

Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016. 

Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANEA EUCLIDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000778-54.2017.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO a citação 

editalícia, haja vista que se trata de providencia excepcional, somente 

podendo ser deferida quando esgotados os meios de citação pessoal. 

Desta feita, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda a busca de 

endereço da demandada, conforme Ordem de Serviço n. 01/2016. 

Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação da demandada. Em 

caso negativo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no prazo de 

10 (dez) dias. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004800-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA MARIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004800-58.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante o acordo 

extrajudicial entabulado entre as partes, DEFIRO a suspensão pleiteada em 

id. 15677612 pelo prazo de 60 (sessenta) dias. ANOTE-SE. Decorrido o 

prazo, INTIME-SE a parte exequente para que proceda a juntada dos 

termos da avença aos autos e/ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004547-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004547-36.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese a 

manifestação do exequente apontando como mera formalidade a decisão 

de id. 15030811 que determinou a apresentação do título executivo junto a 

Secretaria para cadastramento e registro através de carimbo, não é este o 

entendimento do Juízo. Explico. Tratando-se de execução extrajudicial 

fundada em título de crédito, necessário se faz observar que, em regra, 

os títulos executados são regidos pelos princípios da autonomia, 

cartularidade e abstração, bem como são facilmente circuláveis, assim, 

surge-se a necessidade de fixação de normas que garantam a segurança 

jurídica às partes. Assim, pode-se concluir que a determinação para 

apresentação do respectivo título de crédito através de ordem de serviço 

n .  02 /2016  não  se rve  apenas  pa ra  se  ve r i f i ca r  a 

autenticidade/originalidade do mesmo como alega o exequente, e sim, 

principalmente, para que se promova o controle a fim de evitar a 

circulação do referido título. Portanto, sob tais argumentos expostos, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente à Secretaria da Vara o 

título executivo original, no prazo de 05 dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006800-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO VALDIANA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006800-94.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MERCADO VALDIANA LTDA - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE CORTE DE ENERGIA E NÃO INCLUSÃO 

DO NOME NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, ajuizada por MERCADO VALDIANA LTDA – ME em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

ambos devidamente qualificados na exordial. Narra a Requerente que foi 

informada via carta ao cliente datada de 24/07/2018 acerca de 

irregularidades no medidor, no entanto, afirma que referida carta só 

chegou na sede da Requerente em 28/08/2018, a qual aponta a cobrança 

de diferença de consumo do período de Maio/2017 a Maio/2018, 

perfazendo o débito de R$ 33.213,14 (trinta e três mil, duzentos e treze 

reais e quatorze centavos). Alega que jamais tocou ou permitiu que 

estranhos tocassem no medidor, e que somente tiveram acesso a este os 

agentes da concessionária, devidamente identificados, sendo todo e 

qualquer defeito existente no medidor de responsabilidade daqueles que 

sempre tiveram acesso. Assim, protocolou recurso administrativo em 

27/09/2018, o qual foi indeferido em 10/10/2018. Após o esgotamento da 

via administrativa, a requerente pleiteia tutela de urgência para 

cancelamento das cobranças realizada pela Requerida, bem como a 

abstenção de corte de energia e lançamento do nome da requerente junto 

aos cadastros de inadimplentes em virtude dos débitos questionados na 
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presente ação. Eis o relatório. Decido. Preliminarmente, RECEBO inicial em 

seus efeitos legais. Acerca do instituto da tutela antecipada, para viabilizar 

o deferimento de medidas de urgência é necessário haver prova 

inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar demonstrado 

o dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil 

do processo (art. 300 do CPC). Nestes autos, a plausibilidade do direito 

invocado decorre das provas juntadas pelo autor, que, ao menos em um 

juízo de cognição sumário, revelam a apuração unilateral por parte da 

Requerida. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

provém da real possibilidade de corte no fornecimento de serviço público 

essencial ou, ainda da inscrição em órgãos de proteção ao crédito em 

virtude de débito pretérito, sendo a requerida pessoa jurídica cujo nome 

regular se faz necessário para o bom exercício de suas atividades 

comerciais. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consagra 

entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (REsp nº. 

1682992/SE, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

21/09/2017, DJe de 09/10/2017). Diante disso, o fato de a pertinência da 

cobrança de R$ 33.213,14 (trinta e três mil, duzentos e treze reais e 

quatorze centavos) estar submetida a discussão judicial não acarretará 

qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao Requerido. Por esta 

razão, se o feito for julgado improcedente, ela terá à sua disposição todos 

os meios lícitos para promover a cobrança e buscar a satisfação da 

dívida, com a devida recomposição da moeda. Nesse sentido, trago à baila 

o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR - TUTELA DE URGÊNCIA 

PARCIALMENTE DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE SUSPENDER O 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO E INCLUIR O NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS 

PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de possível débito 

pretérito de consumo de energia elétrica e existindo indícios de apuração 

unilateral por parte da empresa fornecedora, é cabível o deferimento de 

tutela de urgência para que esta última se abstenha de suspender o 

serviço e de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito. (AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018). Ante o exposto, demonstrados 

os requisitos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada, a 

fim de DETERMINAR que a demandada se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora n. 

6/2275661-3, bem como de efetuar a inscrição do nome/CNPJ da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem prejuízo, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25 de março de 2019, às 13h00min, a ser realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, 

com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, 

consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005794-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005794-52.2018.8.11.0040 Vistos etc. CIENTE da v. decisão 

pro fer ida nos autos de Agravo de Ins t rumento  n . 

1012801-21.2018.8.11.0000 (id. 16910403). Em cumprimento a 

determinação supramencionada, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, comprovar a hipossuficiência alegada. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001020-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VICENTE OAB - MT9215/O (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL & SANTOS LTDA (REQUERIDO)

IVAN MULLER DA SILVA (REQUERIDO)

MARCILIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO PEDRO ATAIDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001020-76.2018.8.11.0000 Vistos etc. Ciente da decisão 

proferida nos autos do AI nº 1006952.68.2018.8.11.0000, ao qual foi dado 

provimento para revogar as medidas de arrolamento sumário dos bens e a 

anotação da ação às margens do registro imobiliário, determino à 

Secretaria da Vara o imediato cumprimento da ordem superior. No mais, 

certifique a Secretaria a informação trazida aos autos pela parte autora 

quanto ao sigilo da contestação. Se confirmado, desde já, defiro o pedido 

de restituição do prazo para oferecimento de impugnação à contestação. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007215-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007215-77.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a exordial está endereçada ao Juízo da Segunda Vara Cível 

desta Comarca para distribuição por dependência aos autos n. 

1002975-16.2016, tendo sido distribuída a este juízo equivocadamente 

pelo Sistema PJE, razão pela qual DETERMINO a redistribuição do presente 

feito ao Juízo Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004071-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

KALINE SANTANA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004071-95.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

REQUERIDO: MAURICIO FERNANDO DA SILVA, KALINE SANTANA SOUZA 

Vistos etc. Quanto a manifestação acostada aos autos pelo requerente 
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em Id. 16547041, necessário se faz deliberar que, diante do desinteresse 

expresso do mesmo na homologação do acordo outrora entabulado, 

DEIXO DE HOMOLOGÁ-LO, devendo a presente ação retomar seu regular 

prosseguimento. Noutra senda, em que pese o pedido de levantamento 

formulado pelo requerente dos valores bloqueados na conta de titularidade 

da segunda requerida, convém esclarecer que, não tendo sido o acordo 

homologado, incabível a exigência para cumprimento de cláusula 

integrante daquela avença (alínea “a”). Ademais, o levantamento de tais 

valores neste momento processual configuraria a antecipação do 

julgamento de mérito da ação ordinária. Sendo assim, pelos motivos acima 

expostos, INDEFIRO o pedido do autor de Id. 16547041. Desse modo, 

dando prosseguimento ao feito, CITEM-SE os requeridos observando o 

aditamento da inicial promovido em Id. 14568758, CERTIFICANDO-SE 

eventual decurso de prazo. Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Banco Bradesco 

para que mantenha o bloqueio do valor existente na conta de titularidade 

da requerida KALINE SANTANA SOUZA. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000472-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER AULER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000472-51.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ALESSANDER AULER em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de indenização 

relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A peça de ingresso veio acompanhada dos documentos 

de id. 11623049 e ss. Despacho inicial, id. 11775792. Pedido de habilitação 

dos patronos da parte demandada (id. 13068376). A contestação se acha 

encartada em id. 13068476. Na ocasião, a parte demandada arguiu 

preliminarmente a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda. Pugnou também pela extinção do feito pela ausência 

do laudo do IML. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Certificou o decurso do prazo para apresentação de impugnação à 

contestação, id. 14674208. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, faz-se necessário a 

análise das preliminares arguidas. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO Sem delongas, não assiste razão a parte demandada, 

pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode 

escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTAMENTO - 

PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - TERMO INICIAL - DATA DO LAUDO 

PERICIAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

SEQUELA PERMANENTE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER 

FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - MÉRITO - LAUDO OFICIAL ATESTANDO 

A LESÃO NO TORNOZELO DIREITO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER 

FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - CÁLCULO 

READEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO 

DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Com base no artigo 

543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 

1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste 

Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado 

REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça.2- Exceto nos casos de invalidez 

notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende 

de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.3- Na hipótese, a 

vítima sofreu acidente automobilístico em 28/10/2006; todavia, tomou 

ciência inequívoca da lesão em 16/09/2011. Assim, conclui-se que a Ação 

foi ajuizada dentro do prazo legal (28/09/2011). Juízo de retratação 

positivo.4-A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser 

endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, 

consoante previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual não 

prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.5-A indenização deve ser 

calculada em salários mínimos se o acidente ocorreu na vigência da Lei n. 

6.194/74, observando-se o grau de invalidez aferido no Laudo Pericial e o 

percentual previsto na Tabela da SUSEP. Fato que justifica a modificação 

da sentença neste ponto, a fim de readequar o valor do seguro a ser pago 

a vítima do sinistro.6- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 

6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o 

cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos.7-A 

correção monetária incide a partir do evento danoso, consoante a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 117603/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Por tal 

razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML Em que 

pese os argumentos da parte demandada, anoto que eventual falta do 

Laudo do IML não constitui documento indispensável para o requerimento 

cobrança de indenização do seguro obrigatório, bem como para 

requerimento na esfera administrativa. Frise-se que, nos termos do artigo 

5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento da indenização deve ser efetivado 

mediante simples prova de acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT 

- JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE. Estando comprovado o estado de miserabilidade 

alegado, possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 

11.945/2009 não exige a instrução da inicial de cobrança do seguro 

obrigatório com laudo do IML, não sendo documento indispensável à 

propositura da ação. Para o manejo da demanda, não é necessária a 

comprovação de diligência administrativa, porquanto o direito de ação é 

constitucionalmente garantido (Apelação Cível Nº 10105130077214001, 

14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MG, Relator: Evangelista Castilho 

Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo o exposto, REJEITO a preliminar. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004630-52.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GNOATO (REQUERENTE)

ROBERTO RIOS GNOATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA (REQUERIDO)

CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004630-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

KARLA GNOATO, ROBERTO RIOS GNOATO REQUERIDO: CYNTHIA 

FURTADO FIGUEIRA SANTOS, DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA 

Vistos etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de 

posse com pedido liminar proposta por KARLA GNOATO e ROBERTO RIOS 

GNOATO em face de CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS e DOUGLAS 

JACKSON IZOLANI PETTENÁ, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial. Narram, em síntese, que firmaram um contrato de confissão de 

dívida com os requeridos, referentes a compra e venda de um imóvel no 

valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a ser pago pelos requeridos 

da seguinte forma: uma entrada de R$30.000,00 (trinta mil), dação em 

pagamento de dois terrenos sendo cada um no valor de R$150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), R$120.000,00 (cento e vinte e mil reais) em 

24 (vinte e quatro) parcelas de R$5.000,00 (cinco mil reais) a serem 

mensalmente depositados na conta indicadas pelos requerentes e 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 3 (três) parcelas de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais. E como parte de garantia foi dado o 

próprio imóvel. Ocorre que, os requeridos só efetuaram o pagamento da 

entrada, ficando inadimplentes com o restante dos valores pactuados. 

Assim, após diversas tentativas de negociações, a parte autora notificou 

extrajudicialmente os requeridos, mas não obtiveram êxito na solução do 

conflito. Diante disso, os autores requerem a concessão da liminar 

possessória, com a expedição do mandado para reintegração na posse 

do imóvel supracitado. Ao final, pugnam pela rescisão contratual, e 

condenação dos requeridos ao pagamento dos encargos contratuais. Eis 

o breve relatório. Decido. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Pois 

bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

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

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

fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

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

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

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do 

pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, 

quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, 

fumus boni juris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por 

um juízo superficial de cognição. Subsumindo-se ao caso em concreto, 

entendo que o requisito exigido não se encontra presente, eis que nesta 

fase de cognição sumária não há como emprestar verossimilhança as 

alegações dos autores, quanto mais antes de ouvir a parte contrária, eis 

que a presente ação demanda ampla análise probatória, bem como a 

manifestação do requerido poderá trazer fatos e provas contrários ao 

alegado. Ademais, tratando-se de inadimplemento de contrato de 

promessa de compra e venda, considera-se justa a posse até que haja 

pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, 

razão pela qual impossível a caracterização do esbulho possessório antes 

da referida rescisão judicial e, por conseguinte, a concessão de liminar de 

reintegração de posse. Assim, não há que se falar em antecipação dos 

efeitos da tutela para rescindir contrato de promessa de compra e venda, 

porquanto essa rescisão somente se produz mediante processo judicial 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em casos como o 

presente, o Superior Tribunal de Justiça vem, de modo pacífico decidindo: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA 

RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do 

STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na 

hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para 

que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há 

falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de 

resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente 

após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o 

alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, Rel. Min. Luís Felipe 

Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, 

REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1.337.902/BA, Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe 14/3/2013). Nesse 

mesmo sentido, trago à tona o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: AÇÃO DE RESCISÃOCONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE –TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO 

DESPROVIDO. Aforada a ação de rescisão de contrato, cumulada com 

pedido de reintegração de posse, em que o escopo principal da demanda 

é a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre 

as partes, pela inadimplência da adquirente, não se recomenda o 

deferimento da liminar reintegratória. Antes há que se rescindir a avença. 

A reintegratória, sabe-se, é consequência. Posse decorrente do negócio, 

a impedir a reintegração, ante a ausência da prática de esbulho. 

Precedentes do STJ e desta Corte. Falta de urgência. Interlocutória que 

merece confirmação. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão 

monocrática.” (Agravo de Instrumento Nº 70065000978, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em 29/05/2015). (AGRAVO DE INSTRUMENTO DRA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017). Nesse contexto, 

considerando que o contrato firmado entre as partes ainda não fora 

rescindido, não há que se falar em reintegração de posse. Posto isso, 

INDEFIRO a medida antecipada de reintegração de posse. Sem prejuízo, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de Março de 2019, às 

16h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 

devendo a ré ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou da ré a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá a ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. No mais, CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestarem 

a ação no prazo legal, cientes que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos 

requerentes, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo 

Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007028-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO WANDERSON LIMA MONTENEGRO (EXECUTADO)

ANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO (EXECUTADO)

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007028-69.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARTINS & MARTINS NETO LTDA EXECUTADO: MERCADO E ACOUGUE 

KAIABI LTDA - ME, BRUNO WANDERSON LIMA MONTENEGRO, ANGELA 

OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução por quantia certa com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por MARTINS & MARTINS NETO LTDA, em face de MERCADO E 

ACOUGUE KAIABI LTDA – ME, BRUNO WANDERSON LIMA MONTENEGRO 

e ANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO, todos devidamente 

qualificados nos autos. O exequente narra que firmou instrumento 

particular de confissão de dívida e outras avenças na data de 22 de 

outubro de 2018, sendo acordado com os executados o pagamento do 

valor de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), cujo 

pagamento se daria em 75 (setenta e cinco) parcelas fixas semanais no 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vencendo a primeira dia 

23 de outubro de 2018. Vencidas mais de 3 (três) parcelas consecutivas, 

houve o vencimento antecipado das parcelas, sendo a presente ajuizada 

a presente para o recebimento do valor integral. Diante desse panorama, o 

exequente requer em liminar que sejam arrestados bens de propriedade 

dos executados. Eis o relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido 

de tutela de urgência para arresto dos bens arrolados na inicial, 

verifica-se que a tutela de urgência necessita da presença concomitante 

dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam a demonstração da 

verossimilhança das alegações do autor (fumus boni iuris); o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na 

prestação jurisdicional (periculum in mora) e, a reversibilidade dos efeitos 

antecipados, conforme previsão do artigo 300 do Código Instrumental Civil. 

Assim, após análise minuciosa do exordial, verifica-se que o exequente 

não juntou documentos hábeis a comprovar, nesta fase de cognição, a 

alegada dilapidação dos bens dos devedores. Diante disso, ausentes os 

requisitos legais INDEFIRO o pedido liminar de arresto de bens. Adiante, 

estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, aliado ao fato de que o CPC admite a 

providência ora determinada “sem dar ciência prévia ao executado”, 

DEFIRO o pedido de indisponibilização de ativos financeiros em nome dos 

executados, nos termos do art. 854, caput, do CPC. Efetive-se o bloqueio 

de contas dos requeridos, através do sistema BACEN-JUD, no montante 

indicado, juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, independentemente de auto de penhora, 

CITEM-SE/INTIMEM-SE os executados, podendo os mesmos 1) efetuarem o 

pagamento no prazo de 03 dias (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que 

os honorários de sucumbência serão reduzidos pela metade (art. 827, § 

1º, do NCPC), devendo o eventual valor boqueado ser restituído (art. 854, 

§ 6º, do NCPC); 2) apresentarem manifestação na forma do § 3º do art. 

854 do NCPC, no prazo de 05 dias, consignando-se que, caso rejeitada ou 

não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

devendo ser transferido o montante para a conta única deste juízo, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) embargarem no prazo de 

15 dias (arts. 914 e 915, do CPC), contados na forma do art. 231, do 

NCPC. Efetuado o pagamento, imediatamente CONCLUSOS para o 

desbloqueio, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 

manifestação do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE a 

exequente, em igual prazo, e CONCLUSOS para a análise na forma dos §

§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou transcorridos os prazos supracitados, 

com ou sem apresentação de embargos, imediatamente deverá a 

secretaria da vara certificar, com a CONCLUSÃO do feito para a pronta 

transferência à conta única, vinculada ao processo, na forma do § 5º do 

art. 854 do NCPC. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de 

indisponibilização de ativos financeiros em nome dos executados, 

perfectibilizada a citação e transcorrido o prazo sem pagamento, 

independentemente de eventuais embargos, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a penhora, avaliação e intimação (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo impugnação quanto à avaliação, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se o avaliador judicial e a parte contrária, também em 05 dias, 

voltando-me imediatamente conclusos para decisão (ART. 872, § 2º, DO 

NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE a credora para informar se 

tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação 

particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que se a penhora atingir bens gravados por 

penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os 

interessados, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c.c 

804 e seus §§’S; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. 

I, ambos do NCPC; bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo 

se casados em regime de separação absoluta de bens, consoante 

disposto no art. 842, do NCPC. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). DEFIRO 

os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado 

das diligências, caso seja estritamente necessário, o que deverá ser 

certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição 

Federal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006356-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA MAGALHAES OAB - 338.570.321-20 

(REPRESENTANTE)

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASCOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006356-61.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ACIR MAGALHAES ANTUNES REPRESENTANTE: APARECIDA PEREIRA 

MAGALHAES EXECUTADO: JOSE AUGUSTO ASCOLI Vistos etc. Cuida-se 

de execução de titulo extrajudicial ajuizada pelo ESPÓLIO DE ACIR 

MAGALHÃES ANTUNES, representado por sua administradora provisória 

APARECIDA PEREIRA MAGALHÃES, em face de JOSÉ AUGUSTO ASCOLI. 

Preliminarmente, verifica-se que o autor juntou aos autos vários 

instrumentos particulares de confissão de dívida com vencimento entre o 

período de 30/10/2013 à 30/10/2020, no entanto, ressai de simples análise 

que as confissões cujos vencimentos se darão em 30/10/2019 e 

30/10/2020 (vide Id. 16231731) não são exequíveis, eis que não vencidos 

seus termos legais, assim, o valor da causa deverá ser retificado, bem 

como a planilha de cálculo, devendo a execução prosseguir apenas com 

relação aos títulos exigíveis. Adiante, nota-se que houve pedido de 

gratuidade processual pela parte exequente, tendo juntado aos autos 

comprovantes de imposto de renda desatualizados da administradora 

provisória Aparecida Pereira Magalhães e dos demais herdeiros. 

Entretanto, tratando-se de execução promovida pelo Espólio, as custas 

processuais serão suportadas por este. Nesse sentido, é o entendimento 

dos Tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

SUCESSÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

A obrigação com o pagamento das custas processuais é do espólio, não 

sendo relevante a situação financeira dos herdeiros. Ou seja, cabe ao 

espólio, e não aos herdeiros o pagamento das custas do processo de 

inventário.” (TJRS, RAI nº 70063399695, 7ª Câm. Cív., Rel. Desa. Liselena 

Schifino Robles Ribeiro, j. 29.01.2015). Todavia, evidencia-se a ausência 

de informações acerca dos bens deixados pelo de cujus, o que prejudica 

a aferição da impossibilidade do espólio arcar com o pagamento de 

custas, razão pela qual OPORTUNIZO a parte exequente comprovar a 

situação de hipossuficiência alegada, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

prejuízo, necessário se faz analisar a representação legal do polo ativo da 

execução. Aduz a parte exequente, em síntese, que a viúva na condição 

de administradora provisória é representante legal do Espólio. Ocorre que 

embora o CPC, em seu art. 614 prescreve que o Administrador Provisório 

representa ativa e passivamente o espólio, até a nomeação do 

inventariante, fazendo-se uma interpretação sistemática do capítulo 

atinente ao inventário e partilha, é possível verificar que o Administrador 
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Provisório tem capacidade para exercer a alegada representação durante 

uma período de transição, isto é, desde a abertura da sucessão (óbito) até 

a abertura do inventário que deve se dar no prazo de 02 (dois) meses. No 

caso em voga, a abertura da sucessão de Acir Magalhães Antunes se 

deu há 05 (cinco) anos, visto que falecido em 03/05/2013 (Id. 16231721), 

de modo que, s.m.j., não se mostra razoável que a presente execução 

prossiga com a representação legal pela Administradora Provisória, sendo 

imprescindível a abertura de processo de inventário do de cujus. Sendo 

assim, ante as considerações tecidas, INTIME-SE a parte exequente para 

que regularize as irregularidades apontadas acima, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003062-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003062.35.2017.811.0040 Vistos etc. Conforme sentença 

proferida nos autos, nesta oportunidade procedo a assinatura digital dos 

alvarás de liberação referente aos honorários advocatícios, devendo a 

Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso. Oportunamente, 

ao arquivo. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002119-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARASCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002119.52.2016.811.0040 Vistos etc. Conforme decisão 

proferida nos autos, nesta oportunidade procedo a assinatura digital dos 

alvarás de liberação referente aos honorários advocatícios, devendo a 

Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007252-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007252-07.2018.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos 

observo que alguns documentos que acompanham a missiva estão 

ilegíveis, bem como houve a juntada de mais de um documento por página, 

o que impossibilita a análise dos mesmos. Assim, INTIME-SE a parte 

interessada para que providencie a correta juntada dos documentos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo o cumprimento no prazo acima 

estabelecido, o que deverá ser certificado nos autos, DEVOLVA-SE a 

missiva ao Juízo competente. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007255-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALERIA DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE SOUSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007255-59.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007047-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM JOSE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007047-75.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MAYCOM JOSE SILVA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO SPC/SERASA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA NO 

SPC/SERASA ajuizada por MAYCOM JOSÉ SILVA em desfavor de BANCO 

ITAÚ/SP, pela inexistência de débitos. O autor narra que seu genitor é 

titular de conta corrente junto ao banco requerido, tendo realizado contrato 

de empréstimo no valor R$ 27.00,00 (vinte e sete mil reais) no ano de 

2016. Alega que este não arcou com o compromisso assumido, vindo a 

ser inscrito no órgão de proteção ao crédito. Segue narrando que a 

requerida, de forma arbitrária e indevida também inscreveu o nome do 

Requerente no cadastro de inadimplentes no ano de 2017, no entanto, 

afirma que jamais firmou qualquer obrigação junto a tal instituição, 

tampouco figurou na condição de avalista do empréstimo de seu genitor. 

Assim, vem em Juízo requerer indenização por danos morais em razão da 

inscrição indevida, bem como formula pedido liminar de baixa de seu nome 

do cadastro de inadimplentes. Eis o relatório. Decido. Analisando 

detidamente os presentes autos, verifica-se que o requerente pretende, 

liminarmente, que o requerido retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pois bem. In casu, os requisitos para a concessão do pedido 

formulado são: a existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte 

(fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito 

(periculum in mora). Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é 
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justamente discutir a dívida, sofrendo o autor antecipadamente os efeitos 

da inscrição de seu nome em órgão de restrição de crédito enquanto ainda 

não foi definida tal questão. Sendo assim, considerando que o autor 

discute a dívida que alega inexistir e diante da possibilidade de restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, entendo que subsiste o fumus 

boni iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine litis. 

Quanto ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de inclusão 

do nome do autor junto aos órgãos de restrição de crédito indevidamente 

já é suficiente para o deferimento da medida liminar, posto que a dívida 

está sendo discutida em juízo, não sendo justo nem razoável que o autor 

tenha seu nome maculado antecipadamente. Isso porque, segundo o 

entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a 

inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza 

necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme se verifica no seguinte acórdão, assim ementado: “PROCESSO 

CIVIL - CAUTELAR - SPC – SERASA. I - Não há como assentir seja 

registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários 

à concessão da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em 

conta que a medida pleiteada não se reveste do caráter de 

irreversibilidade, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR ao requerido que, no prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o 

nome/CPF do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária em caso de descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). CITE-SE, conforme requerido, devendo constar as advertências do 

art. 344 do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de Abril 

de 2019, às 10h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006171-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DA CONCEICAO VERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO PAZINATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006171-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MAX DA CONCEICAO VERAS REQUERIDO: ANILDO PAZINATO & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓTIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MAX DA CONCEIÇÃO 

VERAS em desfavor de ANILDO PAZINATO E CIA LTDA - ME, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que seu nome foi incluído 

nos órgãos de proteção ao crédito de forma irregular pela empresa 

requerida, sendo que não reconhece a existência de dívida que pudesse 

ensejar tal cobrança. Segue narrando ainda que além da inclusão 

indevida, o representante legal da requerida, que é seu ex-empregador, 

em 18/04/2018 foi até o seu novo local de trabalho e passou a ofender o 

autor, razão pela qual este ajuizou a presente demanda, visando a 

indenização por danos morais e concessão de tutela antecipada de 

urgência para a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 16046905 e ss. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preliminarmente, RECEBO inicial em seus efeitos legais. 

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o requerente 

pretende, liminarmente, que o requerido retire seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pois bem. In casu, os requisitos para a concessão do 

pedido formulado são: a existência de plausibilidade do direito afirmado 

pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito (periculum in mora). Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é 

justamente discutir a dívida, sofrendo o autor antecipadamente os efeitos 

da inscrição de seu nome em órgão de restrição de crédito enquanto ainda 

não foi definida tal questão. Sendo assim, considerando que o autor 

discute a dívida que alega inexistir e diante da possibilidade de restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, entendo que subsiste o fumus 

boni iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine litis. 

Quanto ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de inclusão 

do nome do autor junto aos órgãos de restrição de crédito indevidamente 

já é suficiente para o deferimento da medida liminar, posto que a dívida 

está sendo discutida em juízo, não sendo justo nem razoável que o autor 

tenha seu nome maculado antecipadamente. Isso porque, segundo o 

entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a 

inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza 

necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme se verifica no seguinte acórdão, assim ementado: “PROCESSO 

CIVIL - CAUTELAR - SPC – SERASA. I - Não há como assentir seja 

registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários 

à concessão da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em 

conta que a medida pleiteada não se reveste do caráter de 

irreversibilidade, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR ao requerido que, no prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o 

nome/CPF do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária em caso de descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). CITE-SE, conforme requerido, devendo constar as advertências do 

art. 344 do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18 de março 

de 2019, às 14h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003178-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEISLEY CRISTINA GREFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003178-07.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEISLEY CRISTINA GREFF RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Inicialmente, RECEBO o aditamento da inicial de Id. 15236032. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por LEISLEY CRISTINA 

GREFF em desfavor de FACULDADE SORRISO - UNIC SORRISO LTDA, 

ambas qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, que é 

estudante junto a instituição de ensino ora requerida, tendo ingressado no 

curso de Educação Física no 2º semestre do ano de 2017. Alega que 

quando da realização do vestibular, a requerida ofertou a autora uma 

bolsa de estudos no percentual de 50% sobre todas as mensalidades do 

curso, tendo a requerente realizado o pagamento das duas primeiras 

mensalidades com referido desconto. Alega que posteriormente, no 

decorrer do semestre, a requerida passou a cobrar o valor integral das 

mensalidades do curso, qual seja R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito 

reais). Afirma ainda que em razão de tais débitos a requerida promoveu a 

inscrição de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes SERASA. 

Assim, vem em Juízo requerer indenização por danos morais em razão da 

inscrição indevida, bem como formula pedido liminar de baixa de seu nome 

do cadastro de inadimplentes, uma vez que possui interesse em discutir o 

débito na presente demanda. Eis o relatório. Decido. Analisando 

detidamente os presentes autos, verifica-se que a requerente pretende, 

liminarmente, que a requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pois bem. In casu, os requisitos para a concessão do pedido 

formulado são: a existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte 

(fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito 

(periculum in mora). Analisando sumariamente os argumentos e a 

documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é 

justamente discutir a dívida, sofrendo a autora antecipadamente os efeitos 

da inscrição de seu nome em órgão de restrição de crédito enquanto ainda 

não foi definida tal questão. Sendo assim, considerando que a autora 

discute a dívida que alega inexistir e diante da possibilidade de restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, entendo que subsiste o fumus 

boni iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine litis. 

Quanto ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de inclusão 

do nome da autora junto aos órgãos de restrição de crédito indevidamente 

já é suficiente para o deferimento da medida liminar, posto que a dívida 

está sendo discutida em juízo, não sendo justo nem razoável que a autora 

tenha seu nome maculado antecipadamente. Isso porque, segundo o 

entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a 

inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza 

necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme se verifica no seguinte acórdão, assim ementado: “PROCESSO 

CIVIL - CAUTELAR - SPC – SERASA. I - Não há como assentir seja 

registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários 

à concessão da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em 

conta que a medida pleiteada não se reveste do caráter de 

irreversibilidade, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR a requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o 

nome/CPF da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária em caso de descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). CITE-SE, conforme requerido, devendo constar as advertências do 

art. 344 do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de Abril 

de 2019, às 13h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007049-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDECIR CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007049-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EDECIR CALEGARI REQUERIDO: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos etc. Trata-se de pedido de 

reconsideração acostado em Id. 16900664 acerca da decisão que 

indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, promovendo o autor na 

mesma oportunidade o aditamento da inicial. Inicialmente, RECEBO o 

aditamento da inicial realizado, nos termos do art. 329, I, do CPC. Sem 

prejuízo, tenho por bem indeferir o pleito de reconsideração pelos 

fundamentos expostos na decisão retro proferida. Convém ressaltar ainda 

que embora tenha o autor promovido a alteração dos pedidos constantes 

na inicial, os requisitos essenciais, quais sejam o fumus boni iuris e o 

periculum in mora não se fazem presentes no caso. Por tais motivos, 

MANTENHO a decisão prolatada. No mais, cumpra-se conforme 

determinado. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO(A))
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AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 

(ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 

(ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

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

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Recuperandas: Agroverde 
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Agronegócios e Logística Ltda e outras Vistos etc. Considerando que 

houve aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembléia Geral 

de Credores, o que foi homologado por este Juízo, defiro o requerimento 

apresentado por BS Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

reiterado pela petição de id. 16891090, eis que, por um lapso, não constou 

expressamente da decisão homologatória. Sobre a notícia de cessão de 

crédito que consta do Id. 16793002, intimem-se as Recuperandas e o 

Administrador Judicial para manifestação no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004885-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

SIMONE ANASTACIA SGANDERLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004885-44.2017.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos 

observo que as partes se compuseram amigavelmente (id. 15375222), 

contudo, em relação à executada Sganderla Móveis Planejados LTDA-ME, 

apesar da juntada da primeira alteração contratual e do instrumento de 

procuração, não foi encartado aos autos o contrato social. Assim, 

previamente a homologação da avença e, para fim de aferir se a sócia que 

subscreveu a avença possui poderes de representação, DETERMINO a 

intimação da executada para que, no prazo de dez (10) dias, sane a 

irregularidade acima apontada, sob pena de não ser homologado o acordo 

firmado. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006833-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE ASSIS TEOTONIO (RÉU)

KAIO JUNIOR BISOGNIN (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006833-84.2018.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de KAIO JUNIOR BISOGNIN 

e ROBERTO DE ASSIS TEOTONIO, ambos devidamente qualificados para 

reparação e indenização de danos ao meio ambiente. O autor narra que 

através do Inquérito Civil nº 114/2018, apurou-se dano ambiental, em 

decorrência da adulteração de item do veículo CVC, sendo o cavalo-trator 

SCANIA/R A6x4, placa OBK0654 de propriedade do primeiro requerido, 

para alteração da capacidade do ARLA-32, emitindo assim, gases na 

atmosfera em desacordo com os limites e exigências ambientais previstos 

na legislação, praticando, desta forma, ilícito ambiental, sendo levantada 

responsabilidade penal prevista no artigo 54, §2º, inciso V da Lei 9.605/98, 

bem como administrativa arts. 61 e 62, inciso IV, e artigo 71, do decreto 

6.514/2008. Diante disso, a ocorrência fora reportada pela Polícia 

Rodoviária Federal - PRF, mediante Termo Circunstado de Ocorrência nº 

2309259180803180500, que acompanha a inicial. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Acerca 

da concessão de liminar em Ação Civil Pública, o artigo 12 da Lei n. 

7.347/85, dispõe que: Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, 

com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

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

idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não 

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

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

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Subsumindo-se ao caso em 

concreto, verifico que estão presentes os requisitos exigidos para a 

concessão da tutela antecipada, notadamente pelos documentos 

carreados aos autos, os quais, para um juízo de cognição sumária, 

demonstram que, em consequência à irregularidade em dispositivo de 

veículo, houve dano ambiental correspondente a poluição, resultando em 

ato ilícito. Válido destacar ainda, que não há impeditivo à concessão da 

tutela de urgência, haja vista que a medida postulada somente fará com 

que os demandados adequem suas atividades laborais à legislação 

ambiental vigente, visando, por conseguinte, impedir novos ilícitos 

ambientais. Ante o exposto, demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que os requeridos KAIO 

JUNIOR BISOGNIN e ROBERTO DE ASSIS TEOTONIO se abstenham de 

instalar e utilizar sistemas eletrônicos adulterados capazes de mascarar o 

sistema de Redução Catalítica Seletiva e quaisquer outros métodos 

defraudes que causem aumento na poluição por veículos automotores, em 

desacordo com os limites e exigências ambientais previsto na legislação 

ambiental, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

hipótese de descumprimento. Por fim, em consonância com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, DESIGNO sessão de conciliação 

para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 17h30min, a ser realizada pelo 

CEJUSC desta Comarca. CITEM-SE os requeridos para responderem os 

termos da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

consignando expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003607-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z L DE ANGELO COMERCIO DE MADEIRAS - ME (RÉU)

ALCIONE DE FREITAS (RÉU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CENTROESTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003607-08.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ante o teor do ofício de 

id. 17029786, REDESIGNO a sessão de mediação perante o CEJUSC local 

para o dia 08 de Abril de 2019, às 14h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007276-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007276-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA RÉU: ASSOCIACAO DE 

PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM Vistos 

etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência para sustação de protesto 

ajuizada por SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA em face de 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

é loteadora responsável pela comercialização do loteamento Cidade 

Jardim, sendo que quando da entrega do loteamento aos moradores foi 

constituída a Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento 

Residencial Cidade Jardim, ora requerida. Alega que para manutenção do 

loteamento fora estipulada taxa de associação no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta) reais, sendo que à loteadora caberia o rateio das 
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despesas no percentual de 10% sobre a taxa por lote de sua titularidade 

não comercializada, conforme estipulado em contrato padrão. Segue 

narrando que ao ser constituída a Associação dos Moradores restou 

estabelecida na assembleia realizada em 05 de Abril de 2016 que o 

percentual de rateio a cargo da loteadora passaria a ser de 50% por lote 

não comercializado, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, e após esta 

passaria a arcar com a integralidade do valor. Afirma ainda que, em 

decorrência do atraso no pagamento de tais taxas, fora notificada pelo 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sorriso para adimplir o débito sob 

pena de ser efetivado o protesto. Ocorre que, segundo alega a autora, o 

sócio proprietário Sr. Fabiano Renato Bortolotti, que anuiu com os termos 

estipulados em assembleia na condição de representante legal da 

loteadora, não detinha poderes para tanto, uma vez que o contrato social 

da empresa prevê que a representação da sociedade será feita por todos 

os sócios conjuntamente, razão pela qual aponta a nulidade do ato 

praticado pelo sócio em assembleia, bem como a inexigibilidade da 

cobrança do percentual de 50% outrora pactuado. Por tais motivos, requer 

em sede de tutela de urgência que seja determinada a sustação do 

referido protesto, ou caso já perfectibilizado que seja determinada a 

suspensão de seus efeitos. É o relatório. Fundamento e Decido. Passo a 

análise do pedido de tutela de urgência vindicado pela autora. Ressai dos 

autos que requer a sustação do protesto e/ou suspensão dos seus 

efeitos. Pois bem, para sua concessão é necessário o preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam: periculum in mora e fumus boni iuris (artigo 

300, do NCPC). “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

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

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

fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

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

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

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Como se vê, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência, é imprescindível a 

demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o primeiro 

requisito corresponde ao fumus boni iuris, em outras palavras, pressupõe 

a demonstração da probabilidade de existência do direito invocado pelo 

autor, afinal, o que se pretende com a presente tutela de urgência é 

assegurar o resultado prático da ação. No caso dos autos, é possível 

emprestar verossimilhança as alegações da requerente quanto a limitação 

dos poderes do sócio proprietário que figurou sozinho na condição de 

representante legal da empresa, o que se evidencia através da cláusula 

oitava constante na segunda alteração contratual e consolidação do 

contrato social da empresa Sorriso Loteamento Urbano LTDA, a qual 

expõe a necessidade de atuação em conjunto dos sócios proprietários 

para representação da sociedade. Ademais, basta observar a ata da 

assembleia geral de instalação para verificar que apenas o Sr. Fabiano 

Renato Bortolotti anuiu na condição de representante legal da empresa 

Sorriso Loteamento Urbano LTDA, o que coaduna com as alegações 

iniciais. Por sua vez, o periculum in mora é visível, eis que há 

previsibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da 

parte autora, que merece providência imediata. No entanto, por se tratar 

de quantia vultosa, e tendo em vista que poderá a requerida trazer à tona 

novos fatos e provas após o crivo do contraditório, mostra-se 

imprescindível a prestação de caução a fim de garantir o juízo. Nesse 

sentido, observa-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

COMPRA E VENDA DE AERONAVE – ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZATÓRIA E PEDIDO LIMINAR - Tutela antecipada parcialmente 

deferida – Suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas – Depósito 

em juízo – Necessidade – Poder geral de cautela - Decisão parcialmente 

reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ- SP Agravo de Instrumento 

AI 20301605220158260000. Órgão Julgador: 35º Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 05/05/2015. Julgamento: 04 de maio de 2015. Relator: 

Melo Bueno). Convém destacar ainda, que a prestação de caução 

encontra lugar na margem de discricionariedade concedida ao julgador. 

Firme neste entendimento, ao ver desta magistrada, o bem imóvel ofertado 

pela autora não atende satisfatoriamente a garantia do juízo tal qual o 

depósito judicial do valor discutido, razão pela qual REJEITO o bem imóvel 

ofertado. Desse modo, estando presentes os requisitos legais 

autorizadores, e desde que devidamente garantido o juízo, têm-se que a 

tutela liminar pugnada merece prosperar. Assim, DEFIRO a concessão da 

tutela de urgência para SUSTAR o protesto indicado na inicial ou 

suspender seus efeitos caso já realizado, CONDICIONANDO, no entanto, à 

prestação de caução mediante o depósito judicial do valor integral do 

débito. No mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10 de 

Dezembro de 2018, às 14h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os 

requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007307-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZÉIAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007307-55.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004179-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004179-27.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de FERNANDO 

MAGALHÃES DA SILVA, qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no id. 14367284 e ss. Determinou-se a emenda da 

exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da parte requerida, id. 

14559736. Em cumprimento a determinação acima, a parte autora 
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manifestou-se em id. 16506558, oportunidade que juntou instrumento de 

protesto, pugnando pelo deferimento da liminar. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). 

Consoante exposto acima, determinado a parte autora a emenda da inicial 

(id. 14559736), o mesmo manifestou asseverando a constituição da mora 

da parte devedora, eis que realizado o protesto. Entrementes, consoante 

exposto na determinação de emenda, entendo que não restou 

devidamente demonstrada a mora da parte devedora, eis que a notificação 

extrajudicial encaminhada via Correios não foi entregue pelo motivo 

‘endereço insuficiente’, razão pela qual realizou o protesto, cuja intimação 

se deu pela via editalicia. No caso concreto, faz necessário consignar que 

não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante 

do contrato, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, vez 

que mostra-se indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, 

colha-se o entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004156-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU LEMAINSKI (REQUERENTE)

NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDE DUARTE JARA OAB - MT14987/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004156-81.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Indeferido o pleito de AJG em favor dos embargantes (id. 

14734224), os mesmos deixaram transcorrer in albis o prazo para juntada 

de comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, conforme 

certidão de id. 16276312. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 102. Sobrevindo o trânsito 

em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o 

recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado 

pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto 

sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito. Assim, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto e tudo mais que dos autos, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 
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com fundamento nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas. Honorários advocatícios indevidos. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001103-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON RICARDO BERNO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001103-63.2016.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Indeferido o pleito de AJG em favor da embargante (id. 

12329608), a mesma interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi 

desprovido (id. 16006575), contudo, a embargante deixou de comprovar o 

recolhimento das custas e taxa judiciária. Pois bem. Sobre o assunto, o 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 102. Sobrevindo 

o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá 

efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi 

dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no 

prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas 

em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será 

extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais 

casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência 

requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Assim, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto e tudo mais que dos 

autos, DETERMINO o cancelamento da distribuição do feito e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 290 c.c. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. CUSTAS, se houver, pela 

embargante. FIXO os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1006058-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. J. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DE JESUS SOUSA OAB - 063.427.971-88 (REPRESENTANTE)

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE LIMA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006058-69.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por MAIELY PIETRA DE JESUS DE LIMA, 

representada pela genitora JESSICA DE JESUS SOUSA, em relação à 

decisão de id. 15983520, asseverando que não houve a fundamentação 

quanto ao motivo do indeferimento do pedido de fixação dos alimentos 

provisionais em 01 (um) salário mínimo. Afirma também que aludida 

decisão é omissa acerca do pleito de expedição de ofício à empresa 

empregadora do demandado para desconto da pensão alimentícia em folha 

de pagamento (id. 16157824). É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. 

Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, mercê dos 

argumentos lançados pela embargante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Relativamente à alegação de falta de fundamentação para 

fixação dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, anoto que se trata de mero descontentamento da parte autora, 

haja vista que almejava a quantia de R$ 954,00. Convém destacar que, em 

se tratando de alimentos, deve ser observado o binômio 

necessidade/possibilidade, cabendo ao juiz a ponderação da situação 

concreta das partes. No ponto, a simples juntada do comprovante de 

renda mensal do demandado não é capaz de alterar a decisão que fixou 

os alimentos em 30%, eis que essencial a demonstração de elementos 

suficientes de convicção a justificar que o quantum seja fixado em valor 

superior. Na hipótese em tela, a situação financeira do alimentante merece 

maiores esclarecimentos, o que não restou demonstrada pela parte 

autora. Ademais, não se pode olvidar que o valor dos alimentos poderá 

ser reexaminado após a instrução processual. Ressalto, outrossim, que 

qualquer irresignação da parte interessada em relação à decisão 

prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie. No tocante a 

omissão relativa ao pleito de desconto em folha de pagamento, razão 

assiste a embargante. Pelo exposto, RECEBO, todavia, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração apresentados a fim de passe 

a constar o seguinte: “OFICIE-SE a empresa empregadora indicada na 

exordial para que proceda ao desconto em folha de pagamento do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, todo mês, e 

deposite na conta bancária indicada.”, MANTENDO-SE, no mais, o decisum 

embargado em seus exatos termos. PROSSIGA no cumprimento da 

determinação de id. 15983520. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. F. (AUTOR(A))

I. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000985.19.2018.8.11.0040 Requerente: Isadora Fiut e Davi 

Leonardo Fiut, ambos menores representados por Juliana Weide Fiut 

Requerida: LATAM, Linhas Aéreas Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais 

ajuizada por Isadora Fiut e Davi Leonardo Fiut, ambos menores 

representados por Juliana Weide Fiut em face de LATAM, Linhas Aéreas, 

todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na 

petição inicial de id. 11993394, acompanhada de documentos diversos. 

Decisão inicial indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, id. 12196717, motivo 

pelo qual, a seguir, a parte autora requereu a juntada dos comprovantes 

de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária devidas. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação e documentos, Id. 

14295542e ss. A tentativa de conciliação restou infrutífera, conforme 

consta da ata da audiência realizada perante o CEJUSC local, Id. 

14374236. Dando prosseguimento ao feito, a parte autora impugnou a 
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contestação e os documentos apresentados, id. 14457784. Convidado a 

manifestar-se, o Ministério Público Estadual opinou pela intimação das 

partes para especificação de provas, id. 14493532. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. De largada, convém notar que, sendo a matéria 

debatida unicamente de direito, de modo que dispensável a produção de 

outras provas além daquelas que já constam dos autos, deixo de acolher 

o pedido apresentado pelo Parquet (id. 14493532) e passo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I do CPC. Situando a 

questão, dizem os autores que em julho de 2017, seus pais decidiram que 

iriam passar férias com o avô materno na cidade de Tuparendi/RS. Em 

razão disso, a genitora dos menores contatou a central de vendas da ré 

para obter informações sobre o procedimento adequado para que os 

filhos, uma com 14 anos e outro com 07 anos, realizassem a viagem 

desacompanhados, quando lhe foi informado que bastava um dos 

genitores comparecesse para embarcar os menores, sem necessidade de 

autorização judicial. Diante dessa informação, a genitora efetuou a compra 

das passagens, voo JJ3293, para 14/0/2017, trecho São Paulo/Porto 

Alegre, tendo ficado acertado que o avó materno se deslocaria de 

Tuparendi/RS até Porto Alegre, numa distância de 498 Km, para buscar os 

netos no aeroporto. Todavia, na data marcada, ao tentar embargar os 

menores, a genitora foi informada da necessidade de autorização judicial, 

ou ainda, do acompanhamento por um dos genitores. Considerando que o 

genitor das crianças encontrava-se instalado em um hotel da cidade em 

período pós-operatório, bem como que o avó já se encontrava em 

deslocamento para a capital do Estado do Rio Grande do Sul, a genitora se 

viu obrigada a adquirir uma passagem no valor de R$ 1.245,80 (um mil, 

duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), trecho Porto 

Alegre/São Paulo e mais R$ 555,53 (quinhentos e cinquenta e cinco reais 

e cinquenta e três centavos), pelo trecho de volta. Por estas razões de 

fato, busca por meio da presente ação o ressarcimento dos danos 

materiais suportados, bem como o pagamento de indenização por danos 

morais no patamar de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Previamente 

ao exame da matéria controvertida, convém registrar que a aplicação das 

normas prevista no Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto 

em comento é medida inquestionável, já que a parte autora e a requerida, 

amoldam-se ao conceito de consumidor e prestador de serviços, 

respectivamente. Nesse contexto, pertinente a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora (art. 6º, inciso VIII do CDC), mesmo porque, além 

de verossimilhante suas alegações, a hipossuficiência técnica dos 

autores frente à empresa-ré é inequívoca. Ao contestar a pretensão dos 

autores, a ré afirma que, a bem da verdade, a postura por ela adotada na 

ocasião tratou-se de excesso de zelo para com os menores, não tendo 

adotado qualquer medida caracterizadora de dano, seja de ordem 

patrimonial ou moral. Pois bem. A questão é simples, eis que encontra 

expressa previsão legal, além de ter sido regulamentada pelo Conselho 

Nacional de Justiça, por meio da Resolução 131/2011. De conformidade 

com o art. 83, parágrafos e alíneas da Lei nº 8.069/90, a regra é a 

vedação da viagem de criança (pessoa menor de 12 anos) para fora da 

comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável legal, 

sem expressa autorização judicial. A regra acima é excetuada quando a 

viagem é para comarca contígua, ou de viagem dentro do mesmo Estado 

da Federação, ou ainda, dentro da mesma região metropolitana, hipóteses 

estas em que não se exige autorização judicial. Urge destacar ainda que a 

autorização judicial também não se mostra necessária quando a criança 

viajar acompanhada por ascendente, ou colateral maior de 18 anos, 

comprovado documentalmente o parentesco. Nessa toada, subsumindo-se 

o presente caso concreto às disposições legais aplicáveis ao tema, 

tem-se que perfeitamente legítima a exigência da empresa-ré, visto que o 

autor Davi Leonardo Fiut, nascido em 02/01/2010 e, portanto à época com 

apenas 07 (sete) aos de idade, somente poderia realizar a viagem 

pretendida desacompanhado dos pais ou responsável legal, mediante 

autorização judicial. No ponto, convém anotar que embora a pretensão 

fosse que o menor Davi Leonardo Fiut realizasse a viagem acompanhado 

da irmã Isadora Fiut, ainda assim mantinha-se incólume a 

imprescindibilidade da autorização judicial, visto que a irmã, nascida em 

12/11/2002, contava com apenas 14 anos de idade por ocasião da 

viagem. Portanto, a despeito do evidente transtorno suportado pelos 

autores, certo é que a demandada agiu com acerto e no estrito 

cumprimento do seu dever legal ao impedir o embarque do autor Davi sem 

autorização judicial, ou ainda, sem a presença de uma pessoa maior 

responsável pelo mesmo. A toda evidência, inexistiu a alegada falha na 

prestação de serviço pela requerida, estando demonstrado de forma 

incontestável a culpa exclusiva da vítima, já que os genitores dos menores 

deixaram de se informar de forma adequada, bem como providenciar a 

documentação necessária ao embarque dos filhos, notadamente o filho 

menor com apenas 07 (sete) anos de idade, desacompanhados de um 

responsável legal. Isto posto, deixo de acolher os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 485, inciso I do CPC. Com fundamento no princípio 

da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atribuído à causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º do 

CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, proceda a 

reclassificação dos autos e observe o art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004796-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004796-84.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CFI em desfavor de PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA, 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, que veio acompanhada pelos documentos constantes no id. 

14775817 e ss. Determinou-se a emenda da exordial a fim de que a parte 

autora adequasse o valor atribuído à causa, bem como comprovasse a 

mora da parte requerida, id. 14868947. Através do petitório de id. 

15658202, a autora requereu a alteração do valor atribuído à causa, bem 

como a juntada da guia de complementação das custas e, ao final, pugnou 

pela concessão de prazo para comprovação da mora da demandada. 

Deferiu-se a suspensão, id. 15876082. Em id. 16059589, o autor juntou 

instrumento de protesto, pugnando pelo deferimento da liminar. Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in 

verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). 

Consoante exposto acima, determinado a parte autora a emenda da inicial, 

a mesma manifestou em id. 16059590 asseverando a constituição da mora 

da parte devedora através do protesto. Entrementes, entendo que não 

restou devidamente demonstrada a mora da parte devedora, eis que a 

notificação extrajudicial encaminhada via Correios não foi entregue pelo 

motivo ‘AUSENTE’, razão pela qual realizou o protesto, cuja intimação se 

deu pela via editalicia. No caso concreto, faz necessário consignar que 

não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante 

do contrato, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, vez 

que mostra-se indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, 

colha-se o entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 
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Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando 

restar comprovada que foram esgotadas as tentativas de intimação 

pessoal da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente 

feito. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. 

COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006998-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

O4 VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA LEITE OAB - SP303879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO SILVA MARQUES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006998-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

O4 VEICULOS LTDA RÉU: VITOR HUGO SILVA MARQUES Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por 

O4 VEICULOS LTDA em face de VITOR HUGO SILVA MARQUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos, em razão de venda de veículo 

automotor e a suposta negativa de transferência do bem móvel. A ação foi 

proposta e recebida na Comarca de Itapeva/SP. O Requerido foi citado na 

Comarca de Sorriso/MT. Em preliminar de contestação, o requerido alegou 

ser este Juízo competente para julgamento da lide, considerando o 

disposto no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil. Requereu ainda o 

julgamento antecipado da lide, considerando a já realização da obrigação 

pleiteada nos autos. O Juízo incompetente requereu a manifestação da 

parte para a promoção do julgamento da lide, postergando a decisão a 

respeito da preliminar arguida. Com o parecer favorável da parte 

requerente, aquele Juízo declinou os autos a esta Comarca para decisão 

de mérito. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Recebo a ação no 

estado em que se encontra. Analisando minuciosamente os documentos 

acostados nos autos, em especial o documento contido em Id. 16776781 – 

Pág. 50 verifica-se que houve a transferência do veículo para o nome do 

requerido antes mesmo da citação deste. Assim, in casu, pelo acima 

exposto, entendo que restou evidenciada a perda superveniente do objeto 

da demanda, visto que fora realizada a transferência do veículo após o 

ajuizamento da presente demanda, tendo a parte autora inclusive 

manifestado favorável ao julgamento antecipado da lide. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que 

faço com fulcro no art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil. Por fim, 

em virtude do princípio da causalidade, o qual dispõe que as despesas 

processuais e honorários advocatícios devem ser suportadas por aquele 

que deu causa ao ajuizamento da demanda, CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de 

sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 

§8º, do CPC. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006804-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS REIS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006804-34.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

GMAC S/A em desfavor de ANTONIO DOS REIS FILHO, qualificados no 

presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, que veio 

acompanhada pelos documentos constantes no id. 16644161 e ss. 

Determinou-se a emenda da exordial a fim de que a parte autora 

comprovasse a mora da parte requerida, id. 16700856. Através do 

petitório de id. 16864231, o autor procedeu a emenda da exordial 

sustentando a comprovação da mora e pugnando pelo deferimento da 

liminar. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 
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mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial, a mesma manifestou em id. 

16864231 asseverando a constituição da mora da parte devedora através 

do protesto. Entrementes, entendo que não restou devidamente 

demonstrada a mora da parte devedora, haja vista que o autor limitou-se a 

fazer a juntada dos autos que acompanharam a exordial. No ponto, 

conforme já consignado na decisão de id. 16700856, constata-se que a 

notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelos 

motivos ‘sem entrega domiciliar’ (id. 16644169, p. 2) e ‘desconhecido’ (id. 

16644171, p. 2). No caso concreto, faz necessário consignar que não 

tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do 

contrato, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei, vez 

que mostra-se indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela, já que ambas 

as tentativas de notificação se deram via Correios. Nesse sentido, 

colha-se o entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Apenas 

a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição inicial e, 

posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVEIRA VIDAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002821-61.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada (id. 15767969 e ss.), com o qual concordou a exequente (id. 

16262657), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. Nesta oportunidade, procedo a assinatura 

digital do alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a 

devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para as 

providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 3º 

da CNGC/MT, se for o caso. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DOS SANTOS GALAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001198-59.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por SIDINEI DOS 

SANTOS GALAN em face de BRADESCO SEGUROS, pretendendo o 

recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, em razão de acidente automobilístico. Despacho saneador, 

oportunidade que foi deferida a alteração do polo passivo, bem como a 

prova pericial pleiteada pelas partes, id. 10759149. Laudo pericial, id. 

13859476. A parte demandada manifestou-se acerca do laudo pericial em 

id. 14036883, ao passo que o autor deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação (certidão de id. 15228696). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, 

mormente pela ficha de atendimento de id. 5489302 que não deixa margem 

de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de trânsito 

ocorrido no dia 23/06/2016. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pelo laudo pericial de id. 13859476. Afinal, o perito asseverou que o autor 

apresenta “invalidez permanente, definida como intensa (75%) em ombro 

esquerdo e residual (10%) em estrutura torácica”. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 
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segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere 

ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

23/06/2016, ou seja, após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a perícia médica 

realizada, atestou a incapacidade do autor. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

75% (13.500,00 x 75% x 25%) do teto máximo, qual seja, R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) em 

relação a fratura no ombro e de 10% (13.500,00 x 100% x 10%) do teto 

máximo, qual seja, R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) em 

decorrência da fratura torácica, totalizando o montante de R$ 3.881,25 

(três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Dessa 

forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com 

sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro 

obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na 

inicial para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 3.881,25 

(três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO 

ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º 

do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do 

valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002702-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIGUE SOUSA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR JUSTIMIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002702-03.2017.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 16503777, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. SEM CUSTAS, eis que a parte é beneficiária da 

AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE o 

Parquet. TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003269-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZINHA CIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ CIRINO (REQUERIDO)

IGOR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003269-34.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005417-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005417-18.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 
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PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

Sem prejuízo, DEFIRO o requerimento do Parquet de id. 15809229. P.R.I.C. 

Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001276-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GIACOMELLI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001276-87.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada, conforme se visualiza em id. 16693139, p. 2 e, ante a 

concordância da exequente (id. 16718262), JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO STASCZAK (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR A FIM QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA CERTIDÃO 

LANÇADA AOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006695-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PERDONSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006695-20.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO PERDONSINI REQUERIDO: FIAGRIL 

LTDA Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência para 

oitiva das testemunhas para o dia 19 de março de 2019, às 17h00min 

horas. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as 

baixas de estilo e com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006846-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN SENA MORAES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 12 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44118 Nr: 965-94.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU JOSÉ BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Ante o decurso de prazo requerido pela parte autora, INTIMO-A para 

requerer o que de direito no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114813 Nr: 6213-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, IMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 114813

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intime-se o Ministério Público para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17244 Nr: 1480-08.2003.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMV, NCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Tendo em vista que ainda não houve devolução da Carta Precatória pela 
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Comarca Deprecada, ainda que devidamente oficializada, impulsiono os 

autos, intimando a parte autora, para que se manifeste caso tenha 

informação sobre a Carta Precatória ou outras informações, para o 

prosseguimento do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93203 Nr: 4841-18.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Intimação do advogado(a) WALLISON KENEDI DE LIMA, para devolução 

dos autos nº 4841-18.2012.811.0040, Cod. 93203, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93203 Nr: 4841-18.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 Intimação do advogado(a) WALLISON KENEDI DE LIMA, para devolução 

dos autos nº 4841-18.2012.811.0040, Cod. 93203, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131430 Nr: 6101-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES VICTOR 

CASTOLDI, RENAN CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866/MT, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285/MT, NELSON JOSÉ GASPARELLO - OAB:2693-B

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.Quanto à 

alegação de fraude à execução decorrente da dação em pagamento dos 

imóveis matriculados sob o n. 5341 e 71.422, 2º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá/MT em favor de Ipiranta Produtos de Petróleo S/A, 

INTIME-SE referida empresa no endereço de fl. 239, na forma do artigo 

792, § 4º, do CPC.INTIMEM-SE, devendo o exequente dar impulso ao feito, 

no prazo de 10 (dez) dias.Sorriso-MT, 07 de maiode 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131430 Nr: 6101-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES VICTOR 

CASTOLDI, RENAN CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866/MT, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285/MT, NELSON JOSÉ GASPARELLO - OAB:2693-B

 Código nº: 131430.

Vistos etc.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente às fls. 246-248, a fim de 

que seja deferida a anotação/averbação acerca da existência de arguição 

de fraude à execução envolvendo os bens objetos das matrículas nº 

5.341 e nº 71.422, para que terceiros de boa-fé tenham conhecimento 

sobre a presente demanda e não sejam prejudicados.

 É o breve relato. Decido.

 O exequente poderá no ato da distribuição, obter certidão comprobatória 

do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da 

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos 

ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto.

 Segundo o Código de Processo Civil, no art. 799. “Incumbe ainda ao 

exequente: (...) IX - proceder à averbação em registro público do ato de 

propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para 

conhecimento de terceiros”.

 Com visto, a averbação tem o objetivo especifico de dar publicidade a 

terceiros sobre a existência da execução, a fim de evitar fraude à 

execução, não havendo necessidade de averbar a existência de arguição 

de fraude à execução, como requer a parte exequente.

 No caso em tela, verifica-se que o exequente já procedeu com o registro 

da averbação judicial ao pé da matricula de nº 5.341, às fls. 28-30, 

evidenciando ser desnecessária nova averbação nessa matrícula.

 Já em relação à matrícula nº 71.422, incumbe ao exequente proceder a 

pretendida averbação junto ao cartório de registro, de forma extrajudicial.

Desse modo, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 246-248.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105718 Nr: 8805-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que ainda não houve devolução da Carta Precatória pela 

Comarca Deprecada, ainda que devidamente oficializada, impulsiono os 

autos, intimando a parte autora, para que se manifeste caso tenha 

informação sobre a Carta Precatória ou outras informações, para o 

prosseguimento do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4175 Nr: 1197-58.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PICOLO & BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PIMENTEL, ARGEU ORTIS KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEURY KERBER - OAB:2886-E, 

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078/MT

 Tendo em vista que ainda não houve devolução da Carta Precatória pela 

Comarca Deprecada, ainda que devidamente oficializada, impulsiono os 

autos, intimando a parte autora, para que se manifeste caso tenha 

informação sobre a Carta Precatória ou outras informações, para o 

prosseguimento do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 161441 Nr: 9963-70.2016.811.0040

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MPE, RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

representação para declarar Adonilson da Silva Carvalho como incurso na 

infração administrativa prevista no artigo 249 da Lei n. 8.069/1990, e via 

de consequência, para condená-lo ao pagamento de multa no importe de 

05 (cinco) salários mínimos.Sem custas e sem honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao autor para 

promover o de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da 

parte.Ciência ao MPE.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131430 Nr: 6101-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES VICTOR 

CASTOLDI, RENAN CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866/MT, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285/MT, NELSON JOSÉ GASPARELLO - OAB:2693-B

 Código nº: 131430.

Vistos etc.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente às fls. 246-248, a fim de 

que seja deferida a anotação/averbação acerca da existência de arguição 

de fraude à execução envolvendo os bens objetos das matrículas nº 

5.341 e nº 71.422, para que terceiros de boa-fé tenham conhecimento 

sobre a presente demanda e não sejam prejudicados.

 É o breve relato. Decido.

 O exequente poderá no ato da distribuição, obter certidão comprobatória 

do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da 

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos 

ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto.

 Segundo o Código de Processo Civil, no art. 799. “Incumbe ainda ao 

exequente: (...) IX - proceder à averbação em registro público do ato de 

propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para 

conhecimento de terceiros”.

 Com visto, a averbação tem o objetivo especifico de dar publicidade a 

terceiros sobre a existência da execução, a fim de evitar fraude à 

execução, não havendo necessidade de averbar a existência de arguição 

de fraude à execução, como requer a parte exequente.

 No caso em tela, verifica-se que o exequente já procedeu com o registro 

da averbação judicial ao pé da matricula de nº 5.341, às fls. 28-30, 

evidenciando ser desnecessária nova averbação nessa matrícula.

 Já em relação à matrícula nº 71.422, incumbe ao exequente proceder a 

pretendida averbação junto ao cartório de registro, de forma extrajudicial.

Desse modo, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 246-248.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131430 Nr: 6101-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES VICTOR 

CASTOLDI, RENAN CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866/MT, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285/MT, NELSON JOSÉ GASPARELLO - OAB:2693-B

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.Quanto à 

alegação de fraude à execução decorrente da dação em pagamento dos 

imóveis matriculados sob o n. 5341 e 71.422, 2º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá/MT em favor de Ipiranta Produtos de Petróleo S/A, 

INTIME-SE referida empresa no endereço de fl. 239, na forma do artigo 

792, § 4º, do CPC.INTIMEM-SE, devendo o exequente dar impulso ao feito, 

no prazo de 10 (dez) dias.Sorriso-MT, 07 de maiode 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 131430 Nr: 6101-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES VICTOR 

CASTOLDI, RENAN CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866/MT, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285/MT, NELSON JOSÉ GASPARELLO - OAB:2693-B

 Tendo em vista a portaria 01/2017 que instalou a Correição Ordinária na 

2ª Vara Cível, requeiro a devolução dos autos, para às providências 

pertinentes, com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131430 Nr: 6101-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES VICTOR 

CASTOLDI, RENAN CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866/MT, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285/MT, NELSON JOSÉ GASPARELLO - OAB:2693-B

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAVID CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WALDECIR ANTONIO WELTER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROVANE LUGON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000695-72.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: MARIA 

DAVID CASTRO TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Aberta a audiência 

presidida pelo MM. Juiz, após regular pregão constatou-se a presença da 

parte requerente/promovente PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, e 

seu(sua) advogado(a) Dr.(a) ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE todos 

esclarecidos, cientes e de acordo com as regras de utilização, 

publicidade, segurança e conservação do registro audiovisual para coleta 

da prova oral, manifestação das partes e decisões judiciais proferidas 

nesta oralidade, conforme art. 95 da CNGC cc § 5º do art. 367 do CPC/15. 

Ausente a parte executada, conforme informação de ID 15415017. Pelo 

patrono da parte exequente foi dito que: “MM. Juiz a exequente, diante de 

todo o processado não tem mais interesse na audiência de conciliação, 

bem como reitero os requerimentos de liberação dos valores 

incontroversos depositados no presente feito, bem como após a 

deliberação requer vista dos autos para atualizar o valor da dívida e 

requerer o que entender devido”. DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de 

Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou: 1- Vistos. Diante da 

ausência da parte executada, resta prejudicada a audiência de 

conciliação. 2- Em razao da extensa pauta de audiências deste juízo nesta 

data, permaneçam os autos conclusos para análise do pedido da parte 

exequente. 3- No demais saem os presentes intimados. Expediente 

necessário. Cumpra-se com celeridade. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Letícia Caroline Fim, às 14:57 foi lavrado o presente termo, que 

v a i  a s s i n a d o  p e l o s  p r e s e n t e s .  M M .  J u i z : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A d v o g a d o ( a ) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R e q u e r e n t e : 

___________________________________

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE GOMES JACINTO VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001641-73.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCINETE GOMES JACINTO VICENTE RÉU: SERGIO RICARDO 

EVANGELISTA Vistos etc. 1 - É sabido que a assistência judiciária gratuita 

é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de 

litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as 

custas processuais. Outrossim, não obstante as disposições do art. 4º da 

Lei 1.060/50, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, 

cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos 

indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, 

verifico que a autora não comprovou sua hipossuficiência, sendo certo 

que os documentos juntados nos Ids 13143609 e 13143622 não indicam, 

por si só, a impossibilidade de assumir as despesas processuais, ainda 

mais considerando a renda e os bens declarados no Imposto de Renda 

apresentado, de modo que não é possível o acolhimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

PRODUTORES RURAIS - DIFICULDADE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO 

MILIONÁRIO - BENEFÍCIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

DESPROVIDO. A dificuldade financeira, decorrente da atividade agrícola 

da parte, não caracteriza hipossuficiência de recursos. A isenção das 

despesas judiciais pressupõe estado de hipossuficiência comprovado" (AI 

11580/2011, DES. MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 11/08/2011) - 

destaquei. Da mesma forma, não prospera o pedido de recolhimento das 

custas ao final do processo, uma vez que a parte não demonstrou sua 

incapacidade momentânea para o pagamento. 2- Lado outro, nos termos 

do art. 98, § 6º, do CPC/15, c/c artigo 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC, DEFIRO 

o recolhimento das custas judiciais pelos embargantes em até 03 (três) 

parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação nos 

autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá, em tese, importar no indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. ENCAMINHE-SE cópia da 

presente decisão por email ao Departamento de Controle e Arrecadação, 

no endereço dca@tjmt.jus.br, para acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento, conforme Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux. 3- RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 4- 

Passo à análise do pedido de produção antecipada de prova pericial. 

Postulou a parte autora pela produção antecipada de provas, consistente 

em perícia médica para avaliar os danos estéticos e morais decorrentes 

da falha na prestação do serviço do demandado, afirmando que "tal 

procedimento poderá elucidar de forma bastante proveitosa diversas 

questões atinentes ao feito" (sic). Pois bem. Inobstante as alegações da 

autora, verifico que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 381 do CPC, uma vez que, além de a própria autora já 

ter afirmado que "o demandado, embora solicitado, jamais tentou resolver 

amigavelmente a situação, restituindo os valores pagos para que a autora 

buscasse outro profissional", inexiste fundado receio de que o fato 

alegado pela requerida venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

verificação, mormente se tratar de sequelas de procedimento cirúrgico (Id 

12519071). Diante disto, INDEFIRO o pedido de produção antecipada de 

prova. 5- CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004220-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. I. A. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. P. (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes do teor do ofício 

retro juntado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001958-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 
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CONFORME CERTIDÃO RETRO. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001898-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MENEGATTI (EXECUTADO)

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME CERTIDÃO RETRO. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117463 Nr: 8289-28.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO CALÇA, ELIZANEY SANTINHA DA 

SILVA CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE APARECIDA 

MARTINS E SOUZA - OAB:OAB/SP 262785, IEDA MARIA PANDO ALVES 

- OAB:125.618/SP

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as 

pretensões iniciais, para o fim de declarar a inexigibilidade do contrato de 

fiança, bem como para limitar a execução direcionada aos embargantes 

José Roberto Calça e Elizaney Santinha da Silva Calça ao valor do crédito 

constituído por meio da Escritura Pública de Crédito Rotativo, ou seja, ao 

valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), julgando o feito, 

com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Considerando que ambas as partes sagraram-se 

vencedoras e vencidas no feito, condeno-as ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, na proporção de 50% cada uma, restando os 

honorários arbitrados em 15% sobre valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do NCPC.Junte-se cópia desta sentença ao feito 

executivo em apenso.Havendo apelação, oportunize-se a apresentação 

de contrarrazões e, após, remeta-se os autos ao E. TJ, para processar e 

julgar, na forma do art. 1.010 do NCPC.Lado outro, certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 11 de 

dezembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113781 Nr: 5417-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA, RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA, JOSÉ ROBERTO 

CALÇA, MAGDA MARIANI PASTRO, ELIZANEY SANTINHA DA SILVA 

CALÇA, APARECIDA DE FATIMA TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - 

OAB:262785, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378.112, IEDA 

MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, JOÃO PAULO 

AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Vistos.

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade interposta por José Roberto 

Calça e Elizaney Calça contra Hélix Sementes LTDA, alegando serem 

partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução, sob o 

argumento de que teriam se retirado da empresa “Plena Insumos e 

Representações Agrícolas Ltda.” e, consequentemente, se desonerado da 

obrigação.

Com efeito, trata-se de idêntica alegação defensiva levantada em sede de 

embargos à execução (Código n.º 117463, em apenso), os quais foram 

julgados nesta data, razão pela qual reitero a fundamentação lançada na 

sentença ora prolatada. De fato, não há que se falar em ilegitimidade dos 

executados José Roberto Calça e Elizaney Calça, por força da regra 

contida no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, c.c. art. 1.053 do 

mesmo diploma legal.

Na hipótese dos autos, em que pese os executados José Roberto Calça e 

Elizaney Calça tenham se retirado da sociedade em 03/08/2012, ainda 

assim são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução, 

tendo em vista que a dívida foi constituída antes do período de 2 (dois) 

anos da retirada.

Assim, rejeito a exceção de pré-executividade.

Em prosseguimento ao feito, considerando a prolação de sentença nos 

autos dos embargos à execução, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146916 Nr: 2451-36.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRESTANI RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESTANI E FILHOS LTDA, FRANCISCO 

ANTONIO CRESTANI, FÁTIMA MARIA CRESTANI SURDI, WILMAR 

CRESTANI, CRESTANI PARTICIPAÇÕES LTDA, MOACIR TRÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO PERIN - OAB:21.623/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821

 VISTOS.

1.) CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento integral do determinado na 

audiência de fls. 507/510. Após, conclusos.

2.) Após, conclusos.

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

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108116 Nr: 637-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESTANI PARTICIPAÇÕES LTDA, FÁTIMA MARIA 

CRESTANI SURDI, WILMAR CRESTANI, FRANCISCO ANTÔNIO CRESTANI, 

MOACIR TRÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA CRESTANI RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - OAB:9821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO PERIN - 

OAB:21.623/PR, PAULO JOSÉ GIARETTA - OAB:/PR 16965

 Para realização de perícia médica, NOMEIO como Perito(a) Judicial o(a) 

Sr(a). Sr. GERSON FANAIA PEREIRA, com endereço residencial a Av. 
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Brasília, n.º 316, apto 1502 – Ed. América do Norte, Bairro Jardim das 

Américas, CEP: 78.060.601, Cuiabá/MT, fone (65) 3023-7223 e endereço 

comercial localizado a Rua Montevideo, n.º 320, Jardim das Américas, 

Cuiabá/MT, CEP 78.060-589,e-mail: fanaiar@terra.com.br.Intime-se o(a) 

Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação, para que cumpra o encargo, 

independentemente de compromisso (artigo 466do CPC), bem como para 

fazer a proposta dos honorários periciais.Com a proposta, intimem-se as 

partes para pagamento do valor dos honorários periciais, ficando 

consignado, desde já, que uma vez depositado referido importe, 50% 

(cinquenta por cento) será desde logo liberado para os inícios dos 

trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado logo após 

protocolo nos autos do relatório final.Fixo prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação do relatório final, contados a partir da liberação da primeira 

metade do valor dos honorários periciais.Depositado o laudo em Cartório, 

intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a exequente e, após, o executado 

(art. 477, §1º, CPC).Após, conclusos, inclusive para designação de 

audiência de instrução e julgamento.No mais, não há que se falar em 

sentença antecipada parcial de mérito, posto que não verificada qualquer 

das hipóteses previstas no artigo 356, do CPC, notadamente em razão dos 

pontos controvertidos elencados na presente decisão.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso, 10 de 

dezembro de 2017.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito, em 

Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58540 Nr: 1954-32.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR SIGNORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES MELLA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 VISTOS.

a) Quanto à denunciada à lide ITAÚ SEGUROS S/A

A denunciada Itaú Seguros S/A efetuou cumprimento voluntário de 

sentença, antes mesmo da intimação, na forma do art. 526 do NCPC, 

através da petição e comprovantes de fls. 736/740, tendo a parte autora 

anuído às fls. 741/742. Assim, declaro satisfeita a obrigação quanto à 

denunciada à lide ITAÚ SEGUROS S/A, e, consequentemente, julgo extinto 

o feito, em relação a ela, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, 

ambos do NCPC.

Face à inexistência de litígio quanto à matéria, expeça-se desde já o 

respectivo alvará de levantamento.

Proceda as alterações pertinentes junto ao Sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

b) Quanto ao executado AIRES MELLA

Preambularmente, DETERMINO as mudanças necessárias junto ao Sistema 

Apolo/TJMT para alteração da classe processual, a fim de que passe a 

constar que o presente feito se trata de cumprimento de sentença, 

emitindo-se nova etiqueta.

Após, observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente para trazer aos autos planilha de cálculo atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58540 Nr: 1954-32.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR SIGNORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES MELLA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 VISTOS.

a) Quanto à denunciada à lide ITAÚ SEGUROS S/A

A denunciada Itaú Seguros S/A efetuou cumprimento voluntário de 

sentença, antes mesmo da intimação, na forma do art. 526 do NCPC, 

através da petição e comprovantes de fls. 736/740, tendo a parte autora 

anuído às fls. 741/742. Assim, declaro satisfeita a obrigação quanto à 

denunciada à lide ITAÚ SEGUROS S/A, e, consequentemente, julgo extinto 

o feito, em relação a ela, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, 

ambos do NCPC.

Face à inexistência de litígio quanto à matéria, expeça-se desde já o 

respectivo alvará de levantamento.

Proceda as alterações pertinentes junto ao Sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

b) Quanto ao executado AIRES MELLA

Preambularmente, DETERMINO as mudanças necessárias junto ao Sistema 

Apolo/TJMT para alteração da classe processual, a fim de que passe a 

constar que o presente feito se trata de cumprimento de sentença, 

emitindo-se nova etiqueta.

Após, observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente para trazer aos autos planilha de cálculo atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108783 Nr: 1249-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 Vistos.

1) Defiro carga dos autos por 05 (cinco) dias.

 2) Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47377 Nr: 4298-54.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, ELIO LUIZ CARLOTT, 

IVETE CARLOTT, LOVANI RAMBO CARBONI, DELMAR ALIATTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 3033-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, ELIO LUIZ CARLOTT, 

IVETE CARLOTT, DELMAR ALIATTI, LOVANI RAMBO CARBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20255 Nr: 474-29.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BOLCHI - 

OAB:6937/MT, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005665-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE DE FATIMA RAMOS RICARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005665-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JAKELINE DE FATIMA RAMOS RICARDI REQUERIDO: CARDIF DO BRASIL 

VIDA E PREVIDENCIA S/A VISTOS. É sabido que a assistência judiciária 

gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem 

condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que 

recolher as custas processuais. Outrossim, não obstante as disposições 

do art. 4º da Lei 1.060/50, a presunção instituída no referido artigo não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso dos 

autos, verifico que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência, 

sendo certo a cópia da CTPS da autora, que demonstra que seu último 

vínculo empregatício se encerrou na data de 18/04/1995, não traz 

qualquer indicação de que não possui condição de assumir as despesas 

processuais, de modo que não é possível o acolhimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. INDEFERIMENTO. Juízo desdobrado de admissibilidade do 

recurso que envolve o pedido de concessão do benefício da justiça 

gratuita. Assistência judiciária, todavia, que vai indeferida ante a ausência 

de mínima prova acerca da suposta necessidade. APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO”. (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70055163919, Relator: José 

Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 15/08/2013) - destaquei. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Diante desse cenário, 

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

as custas e taxas processuais respectivas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000495-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS MEDEIROS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Tratam-se de embargos de declaração ofertados por BRADESCO 

SEGUROS S/A, em face da sentença proferida no Id 13172828, alegando 

que houve erro material do juízo em relação à condenação ao pagamento 

dos ônus sucumbenciais. Manifestação da parte requerente em Id 

15271936 acerca dos embargos declaratórios. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. No que tange ao 

aludido erro material, entendo que assiste razão ao embargante, de modo 

que, em decorrência da improcedência do pedido inicial, a condenação da 

parte requerente, e não da parte requerida, no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatício é medida que se impõe. Diante de 

todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

para que onde se lia: “CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando contudo 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor 

do autor.” Deve se ler: “CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando contudo 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor 

do autor.” No mais, intime-se a parte contrária para apresentação de 

contrarrazões à apelação e, após, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas 

homenagens e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))
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ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000495-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS MEDEIROS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Tratam-se de embargos de declaração ofertados por BRADESCO 

SEGUROS S/A, em face da sentença proferida no Id 13172828, alegando 

que houve erro material do juízo em relação à condenação ao pagamento 

dos ônus sucumbenciais. Manifestação da parte requerente em Id 

15271936 acerca dos embargos declaratórios. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. No que tange ao 

aludido erro material, entendo que assiste razão ao embargante, de modo 

que, em decorrência da improcedência do pedido inicial, a condenação da 

parte requerente, e não da parte requerida, no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatício é medida que se impõe. Diante de 

todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

para que onde se lia: “CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando contudo 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor 

do autor.” Deve se ler: “CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando contudo 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor 

do autor.” No mais, intime-se a parte contrária para apresentação de 

contrarrazões à apelação e, após, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas 

homenagens e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

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

Processo Número: 1000627-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEUDA BRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LUCINEI BARETTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000627-54.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELIEUDA BRANCO SILVA SENTENÇA. VISTOS. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial proposto por ELIEUDA BRANCO SILVA, para o 

fim de autorizar o levantamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), 

depositados em contas poupanças bloqueadas para saque de titularidade 

de suas filhas menores de idade, Érica Luisa Branco Nogueira e Emília 

Roberta Branco Nogueira. Afirma que os valores depositados são 

provenientes de um acordo extrajudicial de reparação de danos materiais 

e morais, realizado perante o CEJUSC desta Comarca, com a presença do 

Ministério Público, após o falecimento do pai das menores, Sr. Elias Alves 

Nogueira, conforme termo de Id 11525522. Fundamenta o pedido de 

expedição de alvará judicial na necessidade de "investir na casa onde a 

requerente e as menores morais, pois casa que moram é muito pequena, 

aquela casa ganha Programa Governo, deseja melhor, terminar o muro, 

coloca portão e termina de pagar os materiais de construção que a mesma 

comprou e não consegui pagar, pagar o pedreiro, pois com parte do 

dinheiro que requerente recebeu não conseguir concluído tudo que tem 

necessidade, pois visando o bem esta e a proteção das menores, uma 

vez que a mesma necessita de sair, trabalha ou resolver alguma coisa no 

centro da cidade e o bairro é perigoso" (sic). Juntou os documentos de Id 

11525465 e seguintes. Instado a se manifestar o MPE pugnou pela 

realização de estudo social, bem como pela juntada aos autos do croqui 

das obras que a autora pretende realizar, bem como dos orçamentos de 

materiais e mão de obra necessárias. Após a juntada dos documentos 

solicitados (Id 14392539 e seguintes) e estudo social (Id 16464927), o MPE 

manifestou pelo indeferimento do pedido inicial (Id 16532121), destacando 

que quando da celebração do acordo no CEJUSC citado na inicial, a autora 

recebeu a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) em razão do óbito do 

companheiro, sendo o valor de R$70.000,00 a título de danos morais e 

R$30.000,00 correspondentes a dispêndios com funeral e dívidas de 

pequeno porte com terceiros, e que, segundo a promotora de justiça, tais 

valores poderiam custear as obras pretendidas pela requerente. Em nova 

manifestação (Id 16623775), a autora reitera o pedido de expedição de 

alvará judicial, afirmando que "se encontra em uma situação muito difícil, 

posto que não pode trabalha como pode verificar a sua carteira de 

trabalho, teve que pedir demissão do seu emprego, onde ganhava pouco 

mais ajudava despesas da casa que são altas, assim devido a situação 

que a sua filha mais velha, se envolveu com um rapaz problemático, que 

ameaçou até mata sua filha, devido ao ocorrido a autora teve que sair do 

emprego para dar assistência suas filhas; nos autos também junto 

intimação que a autora teve que sair do empreso para dar assistência 

suas filhas; nos autos também junto intimação que a autora recebeu do 

débito no valor de R$8.963,55 que é material de construção, deve 

Mercado valor de R$2.463,58, deve banco as parcelas da casa valor 

R$237,42. Assim totalizando o valor do débito valor R$11.733,00 (onze mil 

e setecentos e trinta e três reais), portanto necessitando desse valores 

para pagamento das dívidas, feita em prol das menores ou seja na família. 

Saliente ainda que o restante que sobrar, investirei em um negócio para 

gera renda para minha família" (sic). Em manifestação de Id 16949699, o 

representante do MPE pugnou pela procedência parcial do pedido, 

autorizando o levantamento de R$11.733,00 (onze mil e setecentos e trinta 

e três reais), eis que para saldar dívidas contraídas em proveito das 

menores. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre 

pontuar que o alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária 

pelo qual se pretende obter permissão para a prática de um ato, no caso, 

a autorização para levantamento de valores depositados em contas 

poupanças com bloqueio para saque de titularidade das filhas da autora, 

Erica Luisa Branco Nogueira e Emilia Roberta Branco Nogueira, ambas 

menores de idade. Pois bem. Em análise aos documentos carreados aos 

autos, verifica-se que no acordo citado na inicial, que se refere à 

indenização pelo óbito do companheiro da autora, Sr. Elias Alves Nogueira, 

além da indenização recebida pelas filhas menores de idade da autora em 

depósito em contas poupanças com bloqueio para saque, a própria 

requerente recebeu o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo o 

valor de R$70.000,00 a título de danos morais e R$30.000,00 

correspondentes a dispêndios com funeral e dívidas de pequeno porte 

com terceiros. No entanto, inobstante a alegação da autora de que não 

mais dispõe deste valor de R$70.000,00, posto que teria doado 

R$40.000,00 para sua sogra, que se encontrava em tratamento de câncer, 

e teria gastado o restante (R$30.000,00) com materiais de construção, 

não juntou as autos qualquer comprovação destas despesas, tendo 

juntado apenas o orçamento constante de Id 11525683 e fotos da casa 

onde reside com suas filhas. Lado outro, restou demonstrado 

posteriormente pela autora que foram contraídas dívidas no montante de 

R$8.963,55, relativos à execução de título extrajudicial decorrente de 

compra de materiais para construção em geral (Id 16627274), de 

R$2.463,58, correspondentes a despesas de mercado (Id 16627609) e de 

R$237,42 correspondentes às parcelas atrasadas do financiamento da 

casa onde reside com suas filhas (Id 16626439). Deste modo, 

considerando que a autora alterou o pedido inicial na petição de Id 

16627250, requerendo a expedição do alvará judicial para a expedição 

dos mesmos R$30.000,00, mas agora apenas para saldar referidas 

dívidas e para usar o restante do valor para abrir um negócio próprio com 

intuito de auferir renda, entendo que, conforme parecer ministerial de Id 

16949699, deve ser liberado em favor da autora tão somente o valor 

suficiente para saldar as citadas dívidas, posto que correspondentes as 
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despesas com alimentos e com a casa, onde suas filhas menores 

residem. No entanto, consigno que, em relação aos valores relativos a 

execução extrajudicial na qual a autora é executada, em consulta ao 

processo em questão, nº 1003554-90.2018.811.0040 (Id 16627274), 

verifiquei que foi entabulado acordo entre as partes, restando pendente 

de pagamento apenas o valor de R$4.000,00, com vencimento para o dia 

10/02/2019 (Id 16968816 do referido processo). Em relação aos valores 

pretendidos para o fim de a autora abrir um negócio próprio, verifico que a 

autora sequer mencionou que tipo de negócio seria e o investimento 

necessário, tratando-se, portanto, de pedido genérico, razão pela o 

indeferimento é medida imperativa. Por esta razão, e em consonância com 

o parecer ministerial de Id 16949699, deve ser liberado em favor da autora 

tão somente o valor de R$6.701,00 (seis mil e setecentos e um reais), 

relativos ao valor pendente de pagamento do acordo entabulado na ação 

nº 1003554-90.2018.811.0040, bem como relativos à dívida de mercado (Id 

16627609) e as parcelas em atraso do financiamento da casa onde reside 

com suas filhas (Id 16626439). Diante de todo o exposto, e em 

consonância com o parecer ministerial de Id 16949699, DEFIRO 

PARCIALMENTE a expedição do alvará judicial, AUTORIZANDO a 

transferência de R$3.350,50 (três mil, trezentos e cinquenta reais e 

cinquenta centavos) da contra da menor Érica Luisa Branco Nogueira 

(alíena 'a', pág. 04, do Id 11523840) e R$3.350,50 (três mil, trezentos e 

cinquenta reais e cinquenta centavos) da contra da menor Emilia Roberta 

Branco Nogueira (alíena 'b', pág. 04, do Id 11523840) para a conta 

poupança da requerente descrita na exordial. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de 

apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, 

com posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 

3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao 

MP. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição 

Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003180-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SANTOS YEGROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para 

que, no prazo legal, se manifeste o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006285-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE CARVALHO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003937-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DILLY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003937-05.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARLENE DILLY EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado concordou 

com os valores apresentados pelo exequente em Num. 15282710, 

homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003616-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DILLY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003616-67.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ELOI DILLY EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Considerando que o executado concordou com os valores 

apresentados pelo exequente no Num. 15282714, homologo-os e 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes 

do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000151-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO CARON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Num. do processo: 1000151-50.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: IVO CARON EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado concordou 

com os valores apresentados pelo exequente em Num. 15030059, 

homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007015-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DJALMA PELETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007015-70.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTENOR DJALMA PELETTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANTENOR 

DJALMA PELETTI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16794335, em 

que comprova a qualidade de segurado e o cumprimento do período de 

carência. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006012-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO OTTO FRANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006012-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADALBERTO OTTO FRANCIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ADALBERTO 

OTTO FRANCIO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16479077, em que 

comprova o recebimento do benefício até 01/07/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004139-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI MARIA MOHLECKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004139-45.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CIRLEI MARIA MOHLECKE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 
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data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 23/01/2018 (Num. 14330241) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 24/07/18, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 11/02/2019 às 14h15min para a realização de 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus 

procuradores. Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC 

cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da 

audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003036-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO FERREIRA RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003036-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LINDOLFO FERREIRA RIBAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 22/08/2018 (Num. 14730449) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/06/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 11/02/2019 às 14h30min para a realização de 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus 

procuradores. Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC 

cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da 

audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003701-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. (EXECUTADO)

ARI PAULO GELLER (EXECUTADO)

CELSON LUIS PREDIGER (EXECUTADO)

MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003701-19.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FUTURA 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA., ARI PAULO GELLER, MARISA DA 

CONCEICAO FERREIRA GELLER, CELSON LUIS PREDIGER Tributário. ICMS. 

Execução Fiscal. Tributo Sujeito a Lançamento Por Homologação e Não 

Pago. Prévio Processo Administrativo. Desnecessidade. Prazo 

Decadencial. Termo Inicial. Art. 173, I, do CTN. Decadência configurada. 

VISTOS Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face da FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

– EPP e seus corresponsáveis CELSON LUIZ PREDIGER, ARI PAULO 

GELLER e MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER, todos 

devidamente qualificados nos autos. In casu, verifico que a presente 

execução fiscal visa o recebimento de crédito tributário, oriundo de débito 

de ICMS, cujo fato gerador se deu respectivamente em 29/02/2004, 

31/10/2004, 31/01/2005, 10/07/2006 e 10/08/2006, totalizando a dívida 

tributária em R$ 85.575,79 (oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e 

cinco reais e setenta e nove centavos). Conforme se infere na CDA n.º 

2017187174, a infração 24.1.7, tem como datas dos fatos ocorridos em 

06/2006 e 07/2006, sendo constituído o crédito tributário em 13/01/2017 e 

12/01/2017, respectivamente, já a infração 16.30.13, tem como fato 

gerador as datas de 01/2004, 09/2004 e 12/2004, sendo constituídas em 

crédito tributário em 17/07/2013 e 12 e 13/01/2017, e inscritas em divida 

ativa em 23/03/2017. Verifica-se dos autos que a Fazenda Publica, 

intimada a se manifestar quanto a declaração da decadência arguida pelo 

executado, veio aos autos (id. n.º 16213310 e 16213315) reconhecendo a 

decadência dos créditos tributários remontados aos idos de 2004, 

contudo, alega que os demais créditos não foram atingidos pela 

decadência, vez que havia processo administrativo em discussão, fato 

esse que interrompeu o prazo decadencial. Feito concluso. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. O ICMS- Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação é um tributo de 

competência dos Estados e do Distrito Federal e é regulado pela Lei 

Complementar 87/1996, a chamada Lei Kandir, alterada posteriormente 

pelas Leis Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000. Cada Estado possui 

autonomia para estabelecer as suas próprias regras de cobrança do 

imposto, respeitando as regras previstas na Lei. No Estado do Mato 

Grosso, o ICMS é regido pela Lei 7.098/1998. O ICMS não é um imposto 

acumulativo, ele incide sobre cada etapa da circulação de mercadorias 

separadamente. Em cada uma dessas etapas, deve haver a emissão de 

nota ou cupom fiscal. Isso é necessário devido ao fato de que esses 

documentos serão escriturados e serão através deles que o imposto será 

calculado e arrecadado pelo governo. Feito tais considerações, passo a 

analisar se houve a ocorrência da decadência na constituição do crédito 

tributário em questão. I. Da Decadência A decadência nasce em razão da 

omissão ou inanição do sujeito ativo no exercício de proceder ao 

lançamento. O prazo de decadência existe para que o sujeito ativo 

constitua o crédito com presteza, não sendo atingido pela perda do direito 

de lançar. Segundo Hugo de Brito Machado[1], “podemos definir a 

decadência como a extinção da relação jurídica obrigacional tributária 

entre o Fisco e o contribuinte pelo decurso de determinado tempo sem que 

a Fazenda Pública exerça o direito de constituir o crédito tributário”. A 

constituição do crédito tributário ocorre por meio do lançamento, segundo 

o art. 142 do CTN, que deve se dar em um interregno de 5 (cinco) anos. 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. O Código Tributário Nacional, prevê duas 

regras gerais para contagem do prazo decadencial: o prazo de 5 (cinco) 

anos contados a partir da ocorrência do fato gerador (artigo 150, § 4º), 

aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que o 

contribuinte declara e recolhe o valor que entender devido; e o prazo de 5 
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(cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, inciso I), aplicável aos 

tributos sujeitos ao lançamento de ofício. Vejamos: Art. 150. O lançamento 

por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua 

ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 

expressamente a homologa. (...) § 4º Se a lei não fixar prazo a 

homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 

gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente 

extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 

simulação. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 

tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 

(...) In casu, cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação 

(ICMS), onde a obrigação ex lege de pagamento antecipado foi omitida pelo 

contribuinte concernente ao fato gerador ocorrido em 29/02/2004, 

31/10/2004, 31/01/2005, 10/07/2006 e 10/08/2006, a partir de tal data tinha 

a Fazenda Publica o prazo de 05 (cinco) anos (a partir do primeiro dia do 

exercício seguinte) para realizar o lançamento do tributo, encerrando este 

prazo, respectivamente em 01/01/2010 (data de vencimento em 

29/02/2004, 31/10/2004), 01/01/2011 (data de vencimento em 31/01/2005) 

e 01/01/2012 (data de vencimento em 10/07/2006 e 10/08/2006), contudo, 

conforme se observa na CDA, a constituição do crédito tributário 

pertinente somente ocorreu em 17/07/2013 (fato gerador 01/2004, 09/2004 

e 12/2004) e 12 e 13/01/2017 (fato gerador de 06/2006 e 07/2006). Desta 

sorte, a regra decadencial aplicável ao caso concreto é a prevista no 

artigo 173, I, do Codex Tributário, contando-se o prazo de cinco anos, a 

contar "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado". Não poucas decisões já foram proferidas pelo 

e. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, e da análise acurada de 

cada caso julgado, destaco e acompanho o entendimento de que, ocorrido 

o fato gerador e não declarado o tributo a ser pago, surge a pretensão do 

Fisco de lançar o crédito de ofício, devendo fazê-lo a partir do primeiro dia 

do exercício seguinte ao que ocorreu o respectivo fato. Aliás, "a 

circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da 

Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo 

decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional", 

independentemente do tipo de lançamento ao qual está sujeito o tributo 

(AgRg no REsp n°. 577.899/PR, 2ª T/STJ, rel. Min. Castro Meira, DJe 

21/5/2008). Desde então, o c. Tribunal da Cidadania tem proclamado: 

TRIBUTÁRIO. ITCD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO 

SEGUINTE AO ANO EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO 

EFETUADO. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO. COMUNICAÇÃO. 

IRRELEVÂNCIA. (...). (...). II - Nos termos do art. 173 do CTN, somente no 

primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter 

sido realizado é que começa a transcorrer o prazo decadencial de 5 anos 

para a constituição do crédito tributário. III - A Corte a quo considerou que 

somente mediante as informações encaminhadas pela Receita Federal, em 

17/8/2011, teve ciência das doações realizadas em 2007, e a 

oportunidade de efetuar o lançamento tributário. Portanto, o acórdão 

recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte 

que entende que "a comunicação do fato gerador (doação) ao Fisco não 

tem o condão de afastar a decadência", pois "a circunstância de o fato 

gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi 

erigida como marco inicial do prazo decadencial": AgRg no AREsp 

243.664/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012; AgInt no REsp 1.133.030/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, 

DJe 15/12/2016. (AgInt no REsp n.º 1.665.178/MG, 2ª T/STJ, rel. Min. 

Francisco Falcão, DJe 4/10/2017 - ementa parcial, com destaque) 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. (...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO 

SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO 

REALIZADO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL (...) III - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 

973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo 

o qual o prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por 

homologação, inexistindo a declaração prévia do débito, tem início no 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício 

poderia ter sido realizado. (AgRg no AREsp n°. 798.916/RJ, 1ª T/STJ, rel. 

Minª. Regina Helena Costa, DJe 27/4/2016 - ementa parcial,) TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO 

SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO A MENOR. 

OCORRÊNCIA DE FRAUDE. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. 

DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CDA. VALIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por 

homologação não declarados e não pagos, o prazo decadencial conta-se 

nos moldes determinados pelo art. 173, I, do CTN, impossível, assim, a sua 

acumulação com o prazo determinado no art. 150, § 4º, do CTN. 2. 

Contudo, uma vez efetuado o pagamento parcial antecipado pelo 

contribuinte, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é 

regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, salvo os casos de dolo, fraude ou 

simulação. 3. No caso em apreço, entendeu a Corte de origem que ocorreu 

fraude, razão pela qual, mesmo havendo pagamento a menor, afastou a 

aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, fazendo incidir o art. 173, I, do mesmo 

diploma legal. 4. Não está caracterizada a decadência, já que não 

transcorreram mais de 5 anos entre primeiro dia do exercício seguinte 

(01/01/2002) àquele em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados e 

a constituição definitiva do crédito (24/11/2006). 5. Quanto ao alegado 

vício de lançamento, a irresignação não comporta conhecimento ante o 

óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n°. 

1.523.619/MG, 2ª T/STJ, rel. Min. Humberto Martins, DJe 13/11/2015) 

RECURSO ESPECIAL Nº 994.297 - MA (2007/0235366-5) – EMENTA - 

TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇAO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇAO E NAO PAGO. PRÉVIO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO 

INICIAL. ART. 173, I, DOCTN. INCIDÊNCIA. 1. Tratam os autos de agravo de 

instrumento interposto por Grupo União S/A contra decisão exarada pelo 

Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal 

objetivando a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços - ICMS, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada 

pela empresa. No TJMA , o Tribunal deu-lhe provimento, acolhendo a 

Exceção de pré-executividade. Recurso especial interposto pela Fazenda 

Pública estadual apontando violação dos arts. 173, caput e 174 do CTN. 

Contra-razões formuladas pela manutenção do aresto vergastado. 2. A 

presente questão se refere à decadência do direito de lançar o crédito e 

não quanto ao direito de executá-lo, não se aplicando o art. 174 do CTN. 

Isso porque, o prazo decadencial previsto no art. 150, 4º, em conjunto 

com o art. 173, I, doCTN não caracteriza causas de interrupção ou 

suspensão, assim como os demais prazos decadenciais, ao passo que o 

prazo do art. 174 do CTN é prescricional e se refere à ação de execução 

do crédito tributário. 3. O fato de ter havido um recurso administrativo onde 

se discutia o crédito poderia impedir a Fazenda Pública de praticar ato que 

importasse na exigibilidade ou na cobrança da dívida, mas não que a 

impossibilitasse de praticar os atos necessários a sua regular 

constituição, a exemplo do lançamento. 4. Assim, verifica-se que ocorreu 

a decadência do direito de a Fazenda Pública estadual lançar o crédito, 

nos termos do art. 173, I, do CTN, no prazo de 5 (cinco) anos a contar do 

fato gerador ocorrido em 1995, tendo em vista que a dívida ativa fora 

inscrita em 06 de julho de 2001. 5. Recurso especial não-provido. 

Verifica-se que o entendimento do e. STJ aduz que ainda que houvesse 

recurso administrativo discutindo o crédito, tais fatos não obstam a pratica 

de atos necessários a regular constituição (lançamento). Todavia, 

inegável o fato de que o crédito tributário em questão foi atingido pela 

decadência, eis que entre a data do fato gerador, data de vencimento e 

constituição do crédito (lançamento) já havia se passado bem mais que 5 

(cinco) anos, mais precisamente 11 (onze) anos no que pertine a infração 

24.1.7 e 9 (nove) anos na infração 16.30.13. Assim, malgrado tenha a 

Fazenda Publica arguido em sua defesa que o crédito tributário 

relacionados aos fatos geradores de 06 e 07/2006, não foram atingido 

pela decadência, vez que havia processo administrativo em discussão, 

conforme entendimento jurisprudencial já pacificado pelo e. STJ, tal fato 

não tem o condão de suspender a contagem do prazo decadencial. O fato 

de ter havido um recurso administrativo onde se discutia o crédito poderia 

impedir a Fazenda Pública de praticar ato que importasse na exigibilidade 

ou na cobrança da dívida, mas não que a impossibilitasse de praticar os 

atos necessários a sua regular constituição (lançamento do crédito 

tributário). Desta feita, uma vez que a Fazenda Publica não realizou o 

lançamento do crédito tributário no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do 

artigo 173, I do CTN, resta apenas reconhecer a decadência do direito da 

exequente de exigir o crédito relativo ao ICMS, cujo fatos geradores 
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ocorreram em 06/2006, 07/2006, 01/2004, 09/2004 e 12/2004, vez que 

quando da sua inscrição em divida ativa já havia descaído o direito do 

Fisco em exigi-los. DISPOSITIVO Ex positis, no termos do artigo 487, II do 

CPC/15, RECONHEÇO o DECADÊNCIA do direito da parte exequente de 

constituir e exigir o crédito relativo ao ICMS, não declarados pelos 

executados quando da ocorrência do fato gerador ocorridos em 06/2006, 

07/2006, 01/2004, 09/2004 e 12/2004 e discutidos nesses autos. Condeno 

a Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2.º do CPC/15. Não havendo irresignação recursal 

voluntária, certifique o trânsito em julgado e promova o ARQUIVAMENTO 

destes autos mediante anotações e baixas de estilo. PRIC, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade. ANDERSON CANDIOTTO Juiz 

de Direito [1] MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36. Ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2015, pg 223. , 7 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004295-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCIANA CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004295-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NILCIANA CAMPOS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento administrativo 

se deu em 11/08/17 (Num. 15505327) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/07/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Visando comprovar a qualidade 

de dependência da autora para com o de cujus, designo o dia 11/02/2019 

às 14h45min para a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, conforme disposto 

no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte intimar as 

testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002278-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002278-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Diante da informação constante nos autos de 

que o benefício concedido em antecipação de tutela não foi implantado, 

expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 

15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU 

R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O  P O R  C R I M E ( S )  D E 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003755-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003755-19.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CELMA APARECIDA FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de embargos de 

declaração, suscitando omissão/obscuridade na sentença retro, sob a 

alegação de que este juízo não analisou os fundamentos corretos, nem 

levou em consideração os documentos juntados na inicial, mormente 

porque a sentença fixou a DCB em 12 meses, a partir da efetiva 

implantação do benefício para reabilitação em outra profissão, o que, ao 

ver da embargante, demonstra ineficácia da data fixada, uma vez que 

recebe o benefício há mais de 12 meses por força da antecipação da 

tutela, porém ainda não adquiriu capacidade laborativa, restando, portanto, 

impossibilitada sua reabilitação no presente momento. Por fim, pugna pelo 

provimento dos presentes embargos para que a sentença objurgada seja 

modificada, devendo a cessação do benefício ocorrer em momento 

posterior à realização de cirurgia pela parte autora. É o sucinto relatório. 

Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos e no mérito lhe dou provimento. Isto porque, em que 

pese a sentença tenha sido devidamente fundamentada, bem como tenha 

analisado todos os documentos juntados pela parte autora e, ainda, o 

laudo pericial confeccionado pela expert designada por este juízo, fato é 

que se demonstra a necessidade de aclarar o dispositivo da sentença, a 

fim de evitar possíveis obscuridades e omissões. Conforme se depreende 

da sentença de Num. 16252609, foi fixada a DCB em 12 meses, contados 

a partir da efetiva implantação do benefício, para reabilitação para outra 

profissão. Por outro lado, a embargante se insurge a respeito da DCB 

fixada, sob a afirmação de que a referida data é ineficaz, mormente 

porque já vinha recebendo o auxílio-doença há mais de 12 meses, por 

força da tutela antecipada deferida, bem como porque não se encontra 

passível de reabilitação no presente momento. Ocorre que, ao fixar a DCB 

em 12 meses contados da efetiva implantação do benefício, o que se 

pretende dizer nada mais é que a cessação do benefício se dará em 12 

meses, contados a partir da sentença, oportunidade em que o benefício 

pleiteado foi efetivamente implantado. Entretanto, observo que a reforma 

da sentença se faz necessária, para que a informação acima conste 

expressamente em seu dispositivo, a fim de que não restem dúvidas às 

partes quanto à data da cessação do benefício. Assim, visando 

ACLARAR o dispositivo da sentença objurgada, presentes os requisitos, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, a fim de modificar o 

referido dispositivo, que assim passará a constar: “Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, devido desde o indeferimento administrativo do benefício em 

05/06/17 – Num. 9144734. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 12 meses, contados da presente 

sentença, para possível reabilitação para outra profissão.” No mais, 
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mantenho intacta a sentença prolatada. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002546-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DEMARCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002546-15.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SALETE DEMARCK RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada por SALETE 

DEMARCK contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a implantação em sede de tutela de urgência do 

benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a condenação do 

requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. 

Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a 

capacidade laborativa, tendo o beneficio previdenciário sido cessado 

administrativamente pelo requerido. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi 

indeferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 

7346017). O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 9015762), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9547033 ). Determinada 

a realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 15410684 , sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de 

benefício previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, 

formulado SALETE DEMARCK contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 9015773. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostado aos autos (Num. 15410684), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é total e definitiva, NÃO SENDO INDICADA REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL. Considerando que a incapacidade da parte autora é 

permanente para suas atividades laborais; considerando que conta com 

mais de 59 anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além de ser 

hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente incapacitada para 

as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da 

mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para concessão do 

beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais 

que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a 

pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente (11/08/16 

– Num. 9015773), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a 

autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo 

presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez 

que o fumus boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos 

requisitos do beneficio de aposentadoria por invalidez pela autora e, o 

periculum in mora, pela condição social da mesma, está com incapacidade 

laboral e é considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, 

presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do 

art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte 

requerente da aposentadoria por invalidez, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003330-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003330-89.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO 

DOS SANTOS SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido 

às enfermidades enfrentadas, o mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 8777145). O 

requerido não apresentou contestação. Determinada a realização de 

perícia, o laudo restou juntado aos autos em Num. 14560074, sobre o qual 

manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 
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serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 8733447. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 14560074), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e permanente, sendo, entretanto, provável a 

recuperação ou reabilitação para outra atividade, fazendo jus, desta 

forma, ao beneficio de auxílio-doença. Quanto a impugnação do laudo 

médico pela parte ré, no sentido de que o perito não respondeu seus 

quesitos, importante pontuar que o requerido não apresentou contestação, 

bem como após o despacho de Num. 12202189, prolatado em 13/03/2018, 

no qual foi estabelecido o prazo de 15 dias para as partem apresentarem 

seus quesitos, o réu somente veio a apresentar os quesitos em 

30/10/2018 (16240155), após a realização do laudo pericial, deixando, 

portanto, transcorrer, in albis, o prazo estabelecido (16828551). Portanto, 

não há que se falar em cerceamento de defesa. Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 15/09/16– Num. 8733447. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, para 

tratamento e/ou reabilitação para outra profissão. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001846-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE MARIA DALLA RIVA MANTOVANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001846-73.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CATIANE MARIA DALLA RIVA MANTOVANI EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de 

embargos de declaração, suscitando omissão na decisão retro, sob a 

alegação de que não foram arbitrados honorários sucumbenciais a serem 

pagos pelo procurador do INSS à procuradora da exequente, ante a 

resistência do executado ao cumprimento da sentença. É o sucinto 

relatório. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos e no mérito lhe dou provimento. Isto 

porque, de fato, houve a omissão deste juízo quanto a condenação do 

executado ao pagamento de honorários sucumbenciais a procuradora da 

parte exequente, sobretudo porque houve resistência do mesmo ao 

cumprimento de sentença. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes 

dou PROVIMENTO, para modificar a decisão anteriormente proferida, 

APLICANDO a condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$1.300,00, a qual será acrescida ao 

débito principal. Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINE LASER CINEMAS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCINE JAROLA GONCALVES OAB - RO2088 (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001305-06.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT RÉU: CINE LASER CINEMAS LTDA - EPP 

Vistos/BG. Frustrada a audiência de conciliação (Num. 15395009) ante o 

não comparecimento da parte autora, considerando que há interesse na 

auto composição, considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E 

RAZOABILIDADE que devem nortear a relação processual; considerando 

que a CONCILIAÇÃO, para casos desse jaez, MOSTRA-SE 

IMPRESCINDÍVEL para uma SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, ECONÔMICA E 

EFICAZ; considerando que É DEVER DO MAGISTRADO promover, a 

qualquer tempo, a AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do NCPC); e 

considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e Tribunais Superiores a 

BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, REDESIGNO a 

audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 24 de janeiro de 2019, às 15 horas, 

que será realizada pelo CEJUSC desta comarca. Intimem-se as partes. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001810-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ALBINO BORDIGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001810-60.2018.8.11.0040. 
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REQUERENTE: ERNESTO ALBINO BORDIGNON REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos/BG. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, requeira o que entender de direito, mormente porque, em sede de 

audiência de conciliação de Num. 14326222, foi solicitado pelas partes que 

o ato fosse reagendado para momento futuro, demonstrando, ao menos 

por ora, que há interesse em conciliação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA FERREIRA DE SOUZA DOLCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000720-85.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINELVINA FERREIRA DE SOUZA DOLCI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH. Tendo em vista que a parte autora alega 

incongruências do laudo pericial em relação aos demais documentos 

médicos constante nos autos (Num. 13906425), nomeio para atuar como 

expert deste Juízo a Dra. Michelle Teixeira Fabrini Miguek, médica 

psiquiatra, endereço: PROPSIQ Instituto de Saúde Mental, Av. São Paulo, 

129-e, Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT, a qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

parte autora, ante a própria manifestação de Num. 13906425. Desta forma, 

intime-se a parte autora para depositar o valor dos honorários periciais, no 

prazo de 15 dias, sob pena de preclusão (art. 95, do NCPC). Faculto às 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do 

NCPC a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se 

estes já não tiverem sido apresentados. Recolhido o valor dos honorários, 

intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo 

de 15 dias, comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos 

autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Diante 

da informação constante nos autos de que o benefício concedido em 

tutela antecipada foi cessado (Num. 16944690), expeça-se ofício à 

Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo 

constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, consignando que o pagamento do benefício deverá 

ser efetuado até posterior decisão final da lide. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001476-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (RÉU)

RENATO ALVES DE FREITAS (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001476-94.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: POR DO SOL 

URBANIZACOES LTDA, RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA 

BATTAGLINI, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG Considerando que a i. 

promotora estará em gozo de férias compensatórias, compensação de 

plantões e férias individuais até o dia 16 de janeiro de 2019, conforme 

informado em Ofício de nº 719/2018 (em anexo), REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 31/01/2019 às 13h, a ser realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca. Intimem-se as partes para comparecer ao ato. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84854 Nr: 4143-46.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLICE FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89184 Nr: 766-33.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108107 Nr: 630-65.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI PAULINO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117317 Nr: 8171-52.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134256 Nr: 7602-17.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE IVONE HAACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORISVALDO BARBOZA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001182-71.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GABRIELA ZUANAZZI (REQUERENTE)

DOUGLAS FERREIRA DE ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002149-19.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do valor depositado no ID. 16529403, vez que já 

houve nos autos juntada de comprovante de quitação do débito em ID. 

15884985 e manifestação de ID. 15963888. Sorriso/MT, 12 de dezembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001273-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CHEROLA NASCIMENTO ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001273-98.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito, bem como requeira o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS CORLASSOLI (REQUERENTE)

ADRIANA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1001986-73.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que, manifeste-se no prazo de 05 

(cinco) dias, considerando a certidão de ID. 17039621. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011060-03.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIRO KRUG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8011060-03.2015.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Executada da 

Contraproposta feita pela exequente, no ID nº 1688803, no prazo de 05 

dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001865-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS VIANA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001865-45.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que manifeste-se no prazo de 05 

(cinco) dias, considerando a certidão de ID. 16998423. Sorriso/MT, 12 de 
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dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007264-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CAVALETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PERONDI OAB - MT21376/O (ADVOGADO(A))

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007264-21.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 15 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 14:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2018. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011695-57.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA TEIXEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A DE OLIVEIRA COSMETICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011695-57.2010.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

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

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1001365-42.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16183687, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006812-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDICEIA MACHADO ALCANTARA FRANCA ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006812-11.2018.8.11.0040. EMBARGANTE: MOSCHETTA TRANSPORTES 

LTDA - ME EMBARGADO: EUDICEIA MACHADO ALCANTARA FRANCA ME 

Vistos etc. Recebo os embargos para processamento, devendo ser 

certificado nos autos principais associados a este feito via Sistema PJE. 

No mais, considerando o teor dos documentos carreados com a inicial, 

verifica-se a necessidade de suspensão das medidas constritivas com 

relação aos bens objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do 

NCPC. Cite-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, 

contestar a ação (artigo 679, do NCPC). Às providências. so

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003810-67.2017. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006682-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LADY LAURA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1006682-55.2017. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002797-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIZIO PEREIRA NIZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002797-96.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002803-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002803-06.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003057-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003057-76.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 203151 Nr: 11366-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, ANDRE RUBENS VIVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE MAKARI MANFRIM - 

OAB:22133/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção ao requerimento de fls. 111-112, considerando a certidão de 

fls. 114; considerando a indicação pela PRF de procedimentos internos 

para liberação do veículo, os quais demandariam até 48 horas para serem 

finalizados; considerando a razoabilidade do prazo assinalado pela PRF; 

considerando a necessidade de recolhimento de eventuais despesas de 

pátio; considerando a inexistência de indicação expressa de situação de 

urgência para mitigar o prazo solicitado; DETERMINO o desentranhamento 

do mandado de restituição, tão logo decorrido o prazo de 02 dias 

indicados pela PRF, para cabal cumprimento, sob as penas da lei.

No mais, indefiro os pedidos de encaminhamento de cópias para 

instauração de inquérito policial e procedimento administrativo disciplinar, 

visto que o subscritor da peça processual de fls. 111-112 pode adotar tais 

providências sem intervenção do Poder Judiciário.

Sem prejuízo, cientifique-se o MPE, especialmente acerca do comando 

judicial de fls. 103.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007261-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE MACEDO (EXECUTADO)

MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Executado: MARCOS JOSE MEDINA 

DE OLIVEIRA e outros Número do Processo: 1007261-66.2018.8.11.0040 

Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que 

APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no 

prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente CADASTRADO e 

REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 

01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação acima, CITE-SE o 

executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 

829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, 

e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010497-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE ACIOLI ARAUJO OAB - AL5745 (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE DE CARVALHO LIMA FILHO OAB - AL10399 

(ADVOGADO(A))

KEINSTEIN ALBUQUERQUE DE LIRA OAB - AL0011360A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010497-09.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ALDENIR DO NASCIMENTO 
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SILVA EXECUTADO: VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA Vistos etc. 

Trata-se de manifestação de impenhorabilidade dos valores constritos via 

BACENJUD, sob a alegação de se tratarem de verbas decorrentes do 

exercício de suas atividades cartorárias, já que se trata de Oficial de 

Registro Civil (Num. 16296646). A peça processual referenciada veio 

acompanhada dos documentos de Num. 16296651e seguintes. Instado a 

se manifestar o exequente impugnou a impenhorabilidade arguida, sob a 

alegação de que a executada não comprovou que a penhora recaiu sobre 

valores de sua remuneração (Num. 16854836). É o sucinto relatório. 

Decido. Analisando detidamente os documentos apresentados pela 

executada, verifica-se ser de rigor o não acolhimento da 

impenhorabilidade arguida. Isso porque, os diversos documentos 

apresentados se tratam de balancetes mensais e outros documentos 

contábeis, os quais não se prestam a comprovar que a penhora recaiu 

sobre valores impenhoráveis, o que somente poderia ser verificado 

mediante a juntada e análise do extrato da conta bancária em que recaiu a 

penhora. Posto isso, REJEITO a impenhorabilidade alegada, mantendo a 

penhora do montante de R$ 521,45. Preclusas as vias recursais, 

proceda-se com o necessário para levantamento do montante em favor da 

exequente que deverá indicar os dados bancários para tanto, no prazo de 

cinco dias. No mais, intime-se a exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-75.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MARTINS GOMES OLIVEIRA OAB - MT0015700A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010771-75.2012.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS 

DA SILVA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de 

execução (Num. 4724695). O exequente rechaçou os argumentos da 

impugnação, motivo pelo qual foi determinada a realização dos cálculos 

pelo contador judicial (Num. 9340201), o qual foi controvertido pela 

executada, arguindo a aplicação equivocada, nos cálculos, de honorários 

de sucumbência de 10%, bem como erro no termo inicial da correção 

monetária (Num. 14616207). O exequente, em manifestação de Num. 

14659241, apresentou cálculo corrigindo o termo inicial de incidência da 

correção monetária, indicando, ainda, que nos cálculos do contador houve 

mero erro material, eis que deveria constar multa de 10% e constou 

honorários de 10%, circunstância que não gera diferenças nos resultados 

encontrados (Num. 14659241), apresentando o valor remanescente de R$ 

197,92 atualizado até 01/07/2018. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, inicialmente deve ser registrado que os cálculos apresentados pela 

reclamada em Num. 14616207 estão equivocados, eis que incidiu a multa 

de 10% somente sobre o valor principal atualizado, sem os juros, o que 

não pode ser admitido, visto que a multa incide sobre o valor total do 

débito. Quanto ao cálculo do contador judicial, constata-se que não 

observou que o termo inicial da incidência dos juros é o da publicação da 

sentença, o que foi corrigido pelo exequente em seus cálculos 

apresentados em Num. 14659297, os quais estão de acordo com os 

termos da sentença prolatada. Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO do 

reclamado e determino a sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 dias, 

proceder ao pagamento do valor indicado pelo reclamante em Num. 

14659297, devidamente atualizado até a data do pagamento. Com o 

pagamento ou o decurso do prazo sem manifestação, diga a exequente 

em cinco dias. Alvará do valor incontroverso, depositado 

espontaneamente pela executada, em anexo. Às providências. Estado do 

Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / Juizado Especial 

Cível de Sorriso (Projudi) Alvará Eletrônico n° 463930-8 / 2018 

Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80107717520128110040 / 2012 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA Requerido: AGUAS 

DE SORRISO LTDA Beneficiário: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI Conta 

Judicial 1700113628236 Valor: R$ 825,44 (oitocentos e vinte e cinco reais 

e quarenta e quatro centavos) Autorizado: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI 

CPF/CNPJ: 614.995.792-68 Data de Emissão: 12/12/2018 Titular Conta 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI CPF/CNPJ Titular Conta 614.995.792-68 

Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 1492 1361503 Forma 

Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura Este documento é somente informativo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001884-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA ASSUNÇÃO SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001884-51.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARIA DA ASSUNÇÃO SANTOS PEREIRA 

Vistos etc. Ao contrário do que alega a exequente, o pedido de 

localização do CPF da executada foi devidamente analisado e deferido em 

Num. 16646336, cuja implementação se deu em Num. 16650414, porém 

com resultado negativo, quiçá, pelo fato do nome da executada ser 

comum, bem como pela falta de outros dados para facilitar a pesquisa 

(data de nascimento, nome da mãe, etc.). Posto isso, INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar o CPF da executada ou 

dados complementares para localização do CPF, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004935-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIAS DE SOUSA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004935-70.2017.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que o executado sustenta excesso de execução, aduzindo 

que o exequente realizou o cálculo de acordo com o INPC e não com o 

IGPM conforme fixado em sentença. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, não assiste razão ao executado. Isso porque, conforme se vê 

do cálculo apresentado pelo exequente no Num. 15328791, o mesmo 

atualizou os valores de acordo com o IGP-M e juros de 1% a.m de forma 

simples, nos estritos termos da sentença de Num. 12683615. Posto isso, 

REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo 

executado. Sendo assim, intime-se a parte executada, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do saldo remanescente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, 

do NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007305-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA Número 

do Processo: 1007305-85.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUI DAL PRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002371-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BALDUI DAL PRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de que houve o corte 

indevido de energia elétrica na residência do reclamante, eis que todas as 

faturas estariam quitadas, motivo pelo qual requer a condenação da 

reclamada em danos morais. A reclamada em sede de contestação negou 

a existência do corte. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, em que 

pese a negativa, pela reclamada, do corte de energia na residência do 

reclamante, sob a assertiva de que inexiste em seus registros qualquer 

anotação neste sentido, certo é que o reclamante se dirigiu ao PROCON, 

no mesmo dia do alegado corte (03/05/2018), solicitando providências e 

apresentando comprovante da inexistência de qualquer débito em sua 

unidade consumidora (Num. 13081014 e 13081016). Tal solicitação está 

devidamente registrada nos documentos apresentados pela reclamada em 

sede de contestação (Num. 15652012 – p. 1), a qual foi cadastrada nos 

registros da reclamada em 15/05/2018, havendo, posteriormente, o 

registro de uma inspeção executada na unidade consumidora do 

reclamante, a qual consta como executada, provavelmente, para 

verificação da reclamação por ele registrada. No entanto, a reclamada não 

faz qualquer menção ao resultado de tal inspeção em sua contestação, 

limitando-se a arguir que não há qualquer registro em seus cadastros, o 

que não reflete a realidade dos fatos, consoante documentos por ela 

juntados em sua contestação. Ademais, o informante ouvido confirmou a 

existência do corte na unidade consumidora do autor (Num. 17017396). 

Sendo assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela 

reclamada, devendo ser responsabilizada pelos danos causados. O 

reclamante alega que sofreu danos morais pelo corte indevido. Tecidas 

tais considerações e considerando a essencialidade dos serviços 

prestados pela reclamada, resta configurado o dano moral. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA - PAGAMENTO EM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica 

aliada a inexistência de débito pendente junto a recorrente e falta de 

notificação prévia, gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, 

por se tratar de um bem de caráter essencial. 2- Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

4- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os 

juros de mora fluem a partir da citação. 5- Recurso conhecido e improvido. 

(TJMT - Turma Recursal Única. RI 1000008-79.2016.8.11.0013. Rel. 

Valdeci Moraes Siqueira, J. 23/02/2018, DJE 27/02/2018). Já no que tange 

ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste 

modo, considerando a essencialidade do serviços suspensos 

indevidamente; considerando a inexistência de comprovação de que os 

fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 
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capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 

6.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de danos morais o montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006169-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BERNARDO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA GALVAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006169-87.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE RONALDO BERNARDO 

CORREIA EXECUTADO: MARIA ELISA GALVAN Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial, a qual fora recebida como reclamação, 

pugnando pela condenação da reclamada no valor de R$24,725,00 pelos 

serviços prestados de empreitada de mão-de-obra que teve como objeto a 

execução de uma obra residencial de alvenaria. Sustenta que realizou 

90% da obra, bem como serviços extras contrato. A reclamada 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais, aduzindo que a obra tem como dimensão a área de 211m² de 

construção e não 225m² como apresentou o reclamante. Sustenta que a 

obra, quando da saída do reclamante, não estava com 90% concluída, 

mas, sim, 84%. Aduz que, em razão da má-qualidade dos serviços 

prestados pelo autor, teve prejuízos. Sustenta que os “trabalhos extras” 

cobrados na inicial não são exigíveis, eis que contemplados na cláusula 

segunda do contrato, bem como condição sine qua non para início da obra 

nova. Em audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento 

pessoal do autor e inquiridas duas testemunhas. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que os pedidos iniciais devem 

ser acolhidos parcialmente, senão vejamos: Embora o autor alegue que a 

obra possui área total de construção de 225m², fato é que a parte 

requerida trouxe aos autos o projeto arquitetônico, demonstrando que a 

área total de construção do imóvel é de 211,82m² (Num. 14069825). 

Outrossim, a requerida comprovou nos autos, por meio do Laudo de 

Vistoria de Num. 14069772, que o autor realizou 84% da obra, e não 90%, 

conforme exposto na inicial, documento que não fora objeto de 

impugnação pelo reclamante. No mais, a cláusula segunda do contrato, 

entabulado entre as partes (Num. 10950990), dispõe que os serviços a 

que está o contratado (reclamante) obrigado incluem, dentre outros, 

construção total da obra de alvenaria, limpeza do local da reforma, 

descarte de detritos e resíduos, bem como todos os serviços que durante 

a execução se fizerem necessários, para que a obra seja entregue pronta 

e acabada. Desta forma, os serviços extras que estão sendo cobrados na 

inicial, exceto o constante no item “e” (troca de registro e chuveiro em 

casa alugada, no valor de R$150,00), não podem ser objeto de execução 

em apartado ao contrato, eis que todos fazem parte da obra e 

encontram-se inseridos na cláusula segunda do contrato, no que toca a 

construção total da obra/limpeza do local da reforma/todos os serviços 

que durante a execução se fizerem necessários. Quanto ao item “e”, não 

há qualquer prova nos autos no sentido de que o referido serviço fora 

realizado. No mais, embora a parte reclamada tenha alegado que sofreu 

prejuízos, fato é que não houve a apresentação de pedido contraposto. 

Desta forma, havendo a comprovação nos autos de realização de 84% da 

obra de 211,82m² pelo autor e, tendo o mesmo confessado, na inicial, já 

ter recebido o valor de R$94.725,00, temos que há ainda pendente de 

pagamento o valor de R$3.136,50, correspondente aos serviços 

prestados pelo autor à reclamada. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada 

a pagar a reclamante o valor de R$3.136,50 (três mil, cento e trinta e seis 

reais e cinquenta centavos), devidamente corrigidos e com juros legais a 

partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183204 Nr: 11033-88.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELY CARLOS BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO, DR. SANDRO LUIZ 

KZYZANOSKI PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTAR A 

DEFESA PRÉVIA NOS PRESENTE SAUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 107668 Nr: 202-83.2014.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA DE 

FREITAS - OAB:727/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de Inquérito Policial instaurado com a finalidade de apurar a 

prática do delito de homicídio qualificado tendo como vítima Arnaldo Gomes 

da Silva no dia 09 de dezembro de 2013, no estacionamento do Park 

Shopping Sorriso.

Às fls. 299/300 a i. representante do Ministério Público vem requerer o 

arquivamento do IP sem prejuízo do disposto no artigo 18 do CPP.

À fl. 301 o advogado Dr. Moacir Almeida Freitas, representando a pessoa 

de Aparecido Jurandir dos Santos juntou a procuração de fl. 301-A e 

requer vistas dos autos.

Já nas fls. 302/303, os filhos da vítima, Arnaldo Gomes da Silva e Fanielly 

de Almeida Silva por meio de seus advogados, Dr. Gilberto Cristofolini e 

Dra. Djenane Nodari, vieram requerer a restituição dos objetos 

apreendidos pertencentes a vítima Arnaldo Gomes da Silva.

Vieram os autos conclusos.

Pois Bem.

Por medida de prudência, colha-se Parecer Ministerial acerca dos 

documentos juntados nas fls. 306/314.

Em relação ao pedido de restituição, oficie-se a Diretoria Forense, para no 

prazo de 5 (cinco) dias dizer nos autos acerca da destinação dos bens, 

objeto do pedido de restituição de fls. 302/303.

Defiro o pedido de vistas formulado pelo Dr. Moacir Almeida Freitas, 

requerido na fl. 301, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Após, cumprido todas as determinações acima expostas, façam-se os 

autos novamente conclusos.

Às providências, intimem-se e cientifiquem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133218 Nr: 6961-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 6961-29.2015.811.0040 (Código 133218)

VISTOS/KP

Chamo feito a ordem considerando o parecer ministerial de fl. 106 e que o 

mesmo não foi encaminhado pela secretaria da Vara ao gabinete em 

tempo hábil para deliberação, cancelo audiência anteriormente aprazada 

para o dia 11/12/2018 às 13:30 horas.

Destarte, oficie a Receita Federal, Detran/MT, INSS, OI, TIM, Claro, Vivo e 

SERASA para que no prazo de 15 (quinze) dias informem o endereço 

atualizado das vitimas KEVILI APARECIDA FAGUNDES LIMA e KEULI 

FAGUNDES LIMA e da testemunha WALMIR ALVES LIMA, se porventura 

constarem em seus cadastros.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 202421 Nr: 11006-71.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE SORRISO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN LUCAS LIVI, IVAN LUCAS SILVA 

BENEDITO, LUIZ RICARDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do indiciado IVAN LUCAS SILVA 

BENEDITO..Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP.Ciência pessoal ao membro 

do Ministério Público.Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade.Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294786 Nr: 20839-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Instrução Normativa SCA n. 02/2011 regulamenta “os procedimentos 

necessários aos processos dos pedidos de restituições dos valores de 

taxas e custas judiciais”.

No caso, as guias n. 71924 e n. 71925, como se vê às fls. 13/16, foram 

recolhidas pelo Requerente, contudo em decisão posterior lhe foi 

concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao valor indicado à fl. 17, refere-se à taxa de distribuição e 

contadoria, assim considerando que o cartório distribuidor desta Comarca 

é não oficializado, o valor fora pago diretamente no Cartório Distribuidor, 

Contador e Partido desta Comarca, cabendo a este sua devolução.

Logo, DEFIRO o pedido em questão.

PROMOVA-SE o necessário, na forma da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297851 Nr: 23096-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “ação de retificação de registro civil” ajuizada por VERÔNICA 

ALMEIDA RIBEIRO.

 Pois bem.

A CNGC, no capítulo que trata da competência para apreciação dos 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos, atribui competência para processar e julgar os feitos 

no Juízo Cível, a saber:

Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT.

 Logo, considerando que o Juízo Cível é competente para processar e 

julgar os feitos que envolvem a matéria em questão, DECLINO da 

competência, determinando a redistribuição do feito para uma das vara 

cíveis.

INTIME-SE.

Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297906 Nr: 23127-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ADELICE MINETTO SZNITOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Registrador do Cartório do 1º Ofício dessa Comarca para que 

se manifeste, no prazo de quinze dias, sobre os fatos alegados na inicial.

Após, vistas ao MPE.

 INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297499 Nr: 22867-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “ação de restauração de registro civil” ajuizada por MARIA 

FERNANDES DA PAZ.

 Pois bem.

A CNGC, no capítulo que trata da competência para apreciação dos 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos, atribui competência para processar e julgar os feitos 

no Juízo Cível, a saber:

Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT.

 Logo, considerando que o Juízo Cível é competente para processar e 

julgar os feitos que envolvem a matéria em questão, DECLINO da 

competência, determinando a redistribuição do feito para uma das vara 

cíveis.

INTIME-SE.

1ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288206 Nr: 15708-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULI IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB 14.547

 Vistos.

A decisão de fls. 143/144-verso deixou claro que a análise da liminar 

requerida na resposta seria postergada para após a definição da 

competência e conjuntamente à análise da liminar requerida na exordial.

Dessa feita, os itens II e III da aludida decisão previam, dentre outros, 

manifestação pela parte autora sobre a exceção de incompetência aviada, 

ao passo que também instava a parte demandada para manifestar sobre 

possível litispendência e emenda da respectiva petição reconvencional.

Logo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara eventual manifestação na forma 

dos aludidos itens II e III.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295325 Nr: 21299-55.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI IZIDORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora, instada pelo Juízo (fls. 77/77-verso), promoveu a inclusão 

da Caixa Econômica Federal, porém, não apresentou a qualificação 

completa da aludida pessoa jurídica, conforme o artigo 319, inciso II, do 

CPC. Afinal, como passa a ser demandada, necessariamente deve ser 

qualificada na forma do aludido dispositivo legal, ou seja: deve ser 

apresentado ainda o respectivo número de inscrição no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica e o endereço eletrônico.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64654 Nr: 6142-28.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO, ESPOLIO DE SERGIO 

EVARISTO VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 Vistos.

 Em que pese a prolação de sentença, em razão do que o juiz cumpre e 

acaba seu ofício jurisdicional, na forma do artigo 494 do CPC, não obsta a 

conciliação, mormente porque deverá ser estimulada como forma de 

solução de conflitos, nos moldes do artigo 3º, § 3º, do CPC.

 Dessa feita, considerando o conteúdo dos embargos declaratórios que, 

dentre outros, versa sobre a teoria do adimplemento substancial, o que 

pressupõe a possibilidade apenas de cobrança dos valores inadimplidos 

e, por consequência, dentro de uma lealdade processual, o respectivo 

adimplemento desses valores, convém instar as partes para que informem 

sobre possível composição amigável assentada, frise-se, no pagamento 

dos valores inadimplidos, conforme sentença prolatada nos autos.

 Trata-se de vetusto feito e, como tal, eventual composição amigável 

poderá por fim, de vez, ao litígio em questão.

 É lógico que se trata de opção e nesse sentido as partes serão instadas.

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, 

manifestarem interesse em eventual composição amigável.

 Após, CONCLUSOS para designação de audiência de conciliação, caso 

haja interesse de ambas as partes, e, se não houver, para o imediato 

julgamento dos embargos declaratórios.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249554 Nr: 16288-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR NEVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI 

- OAB:38762/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A parte embargante pretende a revisão da sentença sob o 

fundamento de que houve omissão do Juízo na medida em que não fora 

intimada pessoalmente para atender ao comando de emenda da inicial. 

Pois bem. É cediço que a omissão se configura com a falta de 

manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de 

direito) ventilado nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se 

manifestar, mas não o faz. Nesse sentido: (...) A parte autora alega que 

não houve a intimação pessoal para promover a emenda da inicial. Porém, 

basta volver os olhos às fls. 66/67 para se colher que ocorreu, sim, a 

intimação pessoal e transcurso “in albis” do respectivo prazo. Bem por 

isso, não se vê qualquer um dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC. 

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266498 Nr: 29471-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CAROLINE CALIXTO 

RAVAZZI - OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:11849, 

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Vistos. Banco do Bradesco S/A opôs os embargos declaratórios de fls. 

156/158-verso em face da sentença de fls. 146/154, sob o fundamento de 

que a sentença fora contraditória, já que estabeleceu os juros moratórios 

desde a citação e deveria estabelecer desde o ajuizamento da demanda. 

Contrarrazões às fls. 159/161. Pois bem. É cediço que a omissão se 

configura com a falta de manifestação expressa sobre algum ponto 

(fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos em relação ao qual 

o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz. Já a contradição se 

configura quando os termos de uma decisão se mostram inconciliáveis, 

como entre a fundamentação e a decisão. A obscuridade, por sua vez, se 

configura quando há falta de clareza do ato. Quando a decisão for 

ininteligível, incompreensível, ambígua e capaz de despertar dúvida no 

leitor. Nesse sentido: (...) Não custa ressaltar que os embargos de 

declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, conforme 

faz ver recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...) Firmada essa 

premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. Não há 

contradição interna (contradição externa não é hipótese de embargos). E, 

ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes para se chegar à 
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conclusão ora impugnada. Veja-se que a própria fundamentação dos 

embargos declaratórios já demonstra que não se trata de contradição 

interna, pois não há qualquer incoerência entre os termos da sentença. A 

contradição apontada é entre o que fora exposto na sentença e o que a 

parte entende como correto. Em suma, não se depara com a existência de 

quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: (...) 

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160003 Nr: 9456-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

 Sem delongas, DEFIRO a prorrogação do prazo, como solicitado à fl. 880 

pela vigilância sanitária municipal, bem como as datas informadas à fl. 881 

pela vigilância sanitária estadual.

No mais, o “Parquet” já se manifestou às fls. 874/878.

Logo, PROSSIGA-SE nos demais atos já delineados na decisão de fls. 

862/871-verso e que ainda pendem de cumprimento.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110844 Nr: 1085-58.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO, TALITA CHRISTIANE SOARES, 

GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA MORI UBALDINI DA 

ROCHA - OAB:48772, Fábio Bertoglio - OAB:36424, JOZELENE 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737, Kellen Cristina Bombonato 

Santos de Araújo - OAB:36778, LUIZ MARQUES DIAS NETO - 

OAB:43408, OSMAR ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - 

OAB:174.124, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - OAB:OAB/PR 46.395

 Vistos.

Como já determinado à fl. 325, diante da apresentação da matrícula 

atualizada do imóvel (fls. 330/346), PROSSIGA-SE com o cumprimento da 

decisão prolatada às fls. 252/253-verso, com a ressalva de que a parte 

executada será nomeada depositária fiel do bem, sendo desnecessária, 

para tanto, a apresentação de caução idônea.

No tocante à utilização de avaliação do imóvel levada a efeito em outros 

autos (fls. 326/327), antes de decidir sobre a questão, primeiramente 

deverá ser exercido o contraditório.

Logo, com a futura juntada da avaliação, INTIME-SE a parte executada 

para manifestar no prazo de 15 dias.

 Por fim, vale dizer que, como a parte exequente assinala a existência de 

outras demandas envolvendo as mesmas partes, onde já se deu a 

avaliação do imóvel alvo da Matrícula n. 5003, é possível o concurso 

singular de credores, na forma dos artigos 908 e 909, ambos do CPC, o 

que evitaria repetição de atos em demandas que chegariam, em tese, ao 

mesmo desfecho.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110837 Nr: 1065-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA MORI UBALDINI DA 

ROCHA - OAB:48772, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, JOZELENE FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737, 

Kellen Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, Luciana 

Esteves Marrafão - OAB:26346, LUIZ MARQUES DIAS NETO - 

OAB:43408, OSMAR ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - 

OAB:174.124, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - OAB:OAB/PR 46.395

 Vistos.

DEFIRO a dilação de prazo solicitada à fl. 234.

Após, apresentada a matrícula atualizada do imóvel, CUMPRA-SE o 

despacho de fl. 235.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263190 Nr: 27090-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI, LEANDRO LEOPOLDO 

LAUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MANOEL BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - OAB:25.175/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 III-) Independentemente das providências anteriores, uma vez que não 

consta dos autos a respectiva intimação, não obstante a proposta de 

honorários periciais de fls. 758/760, DESDE JÁ, INTIMEM-SE as partes, a 

partir do que começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem como para que a 

parte demandada manifeste sobre a proposta dos honorários, sendo que, 

se não houver irresignação, deverá depositar o valor dos aludidos 

honorários periciais.IV-) Após, PROSSIGA-SE na forma da decisão de fls. 

369/383-verso.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284368 Nr: 12566-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MATE VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do 

pleito liminar, uma vez que não se verificou a probabilidade do direito da 

parte autora, INDEFIRO a liminar pretendida.Em tempo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, juntar a íntegra da cédula fls. 176/179, 

pois, ao que parece, veio cortada na sua face superior.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 16h00min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 
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resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.Aqui não tem vez a inversão do ônus da prova, já que, no 

ponto, não se vê qualquer hipossuficiência para a produção da prova. 

Afinal, se a parte autora afirma que há abusividade é porque avaliou os 

contratos em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que 

INDEFIRO o pleito em questão.(...)Posto isso, para não restar dúvida, 

INDEFIRO o pleito de fl. 22.PROMOVA-SE a alteração da distribuição e 

autuação para que passe a constar “com custas”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296220 Nr: 21953-42.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR OTAVIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Diante desse contexto, não se pode dizer que os autos contam com 

elementos de convicção dos quais se possa extrair a probabilidade de 

êxito da demanda. Posto isso, INDEFIRO a liminar pretendida.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 13h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297864 Nr: 23110-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAILDES CÂNDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA MOTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO o pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, 

a parte demandada desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento 

à apresentação de caução (que poderá recair sobre o próprio imóvel), nos 

termos do artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91, sem prejuízo de, no aludido 

prazo, provar a quitação dos valores apresentados na demanda ou 

mesmo purgar a mora, nos moldes do artigo 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91. 

Logicamente, antes de se expedir o mandado de despejo, deverão ser 

aferidas, pelo juízo, a idoneidade e a suficiência da caução, salvo se tratar 

do próprio imóvel, uma vez que, em relação ao bem de raiz, já se antevê a 

idoneidade e a suficiência. Nessa hipótese, com a apresentação, pela 

parte autora, da anotação da caução na correlata matrícula, EXPEÇA-SE o 

mandado de despejo, conforme ora decidido. Para a anotação da caução 

na matrícula, EXPEÇA-SE certidão em favor da parte autora. Para a 

hipótese de não estar matriculado em nome do locador, bastará a redução 

a termo da caução ofertada. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

07 de março de 2019, às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro. Não obstante inicialmente agendada 

audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais 

de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC. CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289427 Nr: 16585-52.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO CLENIO PERREIRA VALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar pretendida.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 13h30min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme 

pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1446 Nr: 146-69.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAYO GARCIA, Elidio Domingos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280515 Nr: 9435-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 27-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28256 Nr: 2093-12.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELI RIVA DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que a petição de fl. 549 veio desacompanhada dos documentos 

a que se refere, qual seja, procuração e contrato particular de cessão de 

crédito. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar 

os documentos a que se refere a petição de fl. 549.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247251 Nr: 14570-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO LUCHTENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

resposta de Ofício de fls. 54/55, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291218 Nr: 17965-13.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 93/128 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285925 Nr: 13797-65.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS, VALDEIR 

APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BONFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4790 Nr: 323-96.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FAUSTO EUGENIO MASSON, FAUSTO 

ANGELO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - 

OAB:MT- 4.074

 Vistos. (...) Pois bem. De início, considerando o disposto no artigo 854, § 

5º, do CPC, CONVERTO o bloqueio de fl. 326 em penhora, sem 

necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a seguir 

juntados. Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão 

do bloqueio em penhora. (...), EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

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

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte. Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. 

(...). No mais, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre o 

valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC, oportunidade em que deverá manifestar se 

possui interesse em compor amigavelmente. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito, oportunidade em que deverá apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a inclusão da multa acima 

fixada. Sem prejuízo das determinações anteriores, caso a parte 

executada manifeste interesse em composição amigável, CONCLUSOS 

para designação de audiência conciliatória. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218876 Nr: 9011-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Uma vez que a parte demandada não fora citada, DEFIRO o pedido 

de fls. 91/94 e CONVERTO a vertente ação de busca e apreensão em 

ação de execução.(...)Dessa feita, doravante, o feito seguirá na forma de 

execução de título extrajudicial, o que DEVERÁ ser atualizado no sistema 

Apolo, bem como na capa dos autos.CITE-SE a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a 

esses FIXO em 10% sobre o valor da causa.O mandado de citação, 

penhora, avaliação e depósito deverá ser expedido em três vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação da parte executada, a 

segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal (três dias), e a terceira para 

servir de contrafé.Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará 

aos autos o mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a 

correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal 

(03 dias), munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens, a sua avaliação e o depósito, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada.No caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão.Recaindo 

a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.Caso a parte executada queira embargar, 

deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado 

de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 187 de 733



esclarecendo que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo. 

Sem prejuízo das determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, 

haja vista que o feito passa a tramitar como execução, como acima 

indicado.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278266 Nr: 7616-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado pela parte executada às 

fls. 68/69, como anuído pela parte exequente às fls. 88/88-verso, nos 

termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o que a 

parte executada será nomeada depositária fiel do bem.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação dos bens 

indicados, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Brasnorte/MT.

Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE o digno advogado 

da parte executada para, no prazo de 05 dias, promover a juntada de 

procuração “ad judicia” nos vertentes autos.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55355 Nr: 4904-08.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR IND. COM. E DISTRIBUICAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL 

LTDA-SUPERMERCADO REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o cenário delineado pela certidão de fl. 407, REITERE-SE a 

intimação da parte executada, no endereço ali indicado, nos termos da 

decisão de fls. 360/361-verso, inclusive, se preenchidos os requisitos, 

com hora certa, na forma do artigo 275, § 2º, do CPC.

No ponto, vale dizer que, não obstante o contido às fls. 410/411, a aludida 

certidão de fl. 407 não faz qualquer menção de que a parte executada 

esteja em local incerto e não sabido, ao contrária, apenas indica que, 

naquela oportunidade, não se encontrava no endereço em questão.

Caso negativa a diligência acima, INTIME-SE a parte executada, nos termos 

da decisão de fls. 360/361-verso, por edital.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148767 Nr: 8683-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA VENZEL SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte exequente, como se vê às fls. 160/163, a suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação da parte executada.

 Pois bem.

Primeiramente, é preciso pontuar que toda e qualquer medida coercitiva 

deve manter um liame lógico com a execução em curso.

Nesse passo, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, em si, não 

possui qualquer vínculo com a pretensão em questão.

No mais, não custa relembrar que a execução não pode lançar mão de 

expedientes que vulnerem a dignidade da pessoa humana.

Posto isso, INDEFIRO o pedido em questão.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270615 Nr: 1663-06.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 (...)Em suma: não restou caracterizado o “periculum in mora”, um dos 

requisitos para a suspensão da execução. Depois, a execução não se 

encontra garantida por depósito, penhora ou caução suficientes, 

mormente porque, muito embora tenha sido realizado o arresto em contas 

dos executados, o valor arrestado, como se extrai dos documentos de fls. 

51/54 dos Autos n. 19024-70.2017.811.0055 (Código: 252778), não é 

suficiente para garantir a dívida exequenda. No mais, não obstante a 

alegação de indicação de imóvel como caução, o aludido imóvel sequer 

fora alvo de penhora e, mesmo que fosse, a penhora do imóvel dado em 

garantia, por si só, não é suficiente para a satisfação do débito e/ou 

garantia da dívida, até porque, para a análise da suficiência, é 

imprescindível a sua avaliação. Ou seja: não foram preenchidos os 

requisitos necessários para atribuir o efeito suspensivo requerido. Posto 

isso, RECEBO os embargos à execução sem o efeito suspensivo, 

devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. CITE-SE a 

parte embargada para, no prazo legal, responder à demanda, sob pena de 

revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252778 Nr: 19024-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, JULIETA 

CATARINA CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.Em seguida, diante da conta bancária informada nos 

autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do 

digno advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 
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Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

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

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.Na hipótese de a conta bancária estar em 

nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique 

que o digno advogado subscritor do requerimento possui procuração 

juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado.No mais, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores que serão 

levantados em seu favor, oportunidade em que deverá indicar quais bens 

pretende ver penhorados, não obstante a indicação de fls. 231-verso, 

mormente porque, “a priori”, a penhora de todos os bens ali apontados 

ultrapassaria o valor executado.Afinal, não se pode penhorar 

indiscriminadamente todo um patrimônio, mas apenas aquilo que se mostre 

necessário para a quitação da dívida.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141160 Nr: 486-17.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JORGE ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE JOHN - OAB:OAB/MT 

12.756, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, SUZAN FERNANDES COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, MÔNIA FABIANA RODRIGUES 

CHAVES - OAB:11.122/MT

 Vistos.

De início, considerando a concordância expressa da parte autora de fls. 

250/251, tal qual o contido na certidão de fl. 253, HOMOLOGO o cálculo 

judicial de fls. 247-verso/248-verso.

Logo, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

complementar o valor depositado, conforme o montante indicado à fl. 

248-verso, sob pena de penhora “on line”.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor que já se encontra 

depositado em favor da parte exequente, cumprindo, se for o caso, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

Na hipótese de depósito do valor remanescente, EXPEÇA-SE alvará em 

favor da parte exequente nos moldes do parágrafo anterior.

 Por fim, após o levantamento do valor já depositado e, se houver, do 

remanescente, CONCLUSOS para a extinção da execução.

Em não havendo pagamento espontâneo da dívida remanescente, 

CONCLUSOS para penhora “on line”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8030 Nr: 481-49.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BERNARDES VIEIRA, CLAÚDIO 

SAKIAMA DE MARCHI

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos.

Em que pese a impugnação apresentada às fls. 161/164-verso, a verdade 

é que o Banco executado deixou de apontar onde se encontraria o erro do 

cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Veja-se que o Banco executado se insurge contra o cálculo judicial, haja 

vista a ausência de aplicação de capitalização mensal, bem como que o 

valor da dívida, em 25/05/1996, era de R$ 33.353,69 e não o importe de R$ 

30.000,00.

Acontece que, como se extrai do cálculo de fls. 146/159, o Contador 

Judicial manifestou expressamente sobre tais pontos, aplicando, como 

defendido pela parte exequente, a capitalização mensal. Já sobre o valor 

da dívida, como bem apontado pela contadoria, visualiza-se no documento 

de fl. 14, o importe de R$ 30.000,00, em 25/05/1996.

Logo, INDEFIRO o pleito em questão e, via de consequência, HOMOLOGO 

o cálculo judicial de fls. 146/159.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58832 Nr: 483-38.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Cumprida essa diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que a 

parte executada, se não discordar do cálculo e houver parcela restante, 

deverá depositar eventual débito remanescente, sob pena de penhora “on 

line”.Sem prejuízo das determinações anteriores, EXPEÇA-SE alvará do 

valor incontroverso (fl. 329) em favor da parte exequente, cumprindo, se 

for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.DA EXECUÇÃO PROPOSTA EM 

DESFAVOR DE MARIA CLOTILDES RAMOS DISCONZIComo já determinado 

à fl. 321, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

precisamente se promoverá a habilitação do seu crédito, perseguido no 

vertente feito, naqueles autos (Autos n. 481-68.2007.811.0055 – Código: 

58830, em trâmite na 5ª Vara Cível desta Comarca), na forma dos artigos 

908 e 909, ambos do CPC, oportunidade em que, se manifestar expresso 

interesse em prosseguir com os atos de expropriação na vertente 

demanda, deverá juntar aos vertentes autos cópia do laudo de avaliação 

que pretende ver utilizado.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139485 Nr: 9969-08.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA REGINA DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVITO ANTONIO DE SOUZA, HELITON 

BATISTA DE OLIVEIRA GONÇALVES, FERNANDA CATARINA LUCENTE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 (...)No mais, é ônus da parte que alega a comprovação de que a situação 

de miserabilidade não mais existe, na forma do artigo 373 do CPC, e não o 

contrário, como pretende a parte impugnante.Assim, o caso é de 

manutenção do benefício concedido à parte “ex adversa”. Bem por isso, 

INDEFIRO o pleito em questão.Por fim, nada mais requerido, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232350 Nr: 21376-35.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA RAMALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:MS 5.871

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18808 Nr: 1496-48.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 397, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 20660-71.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VASCO CHAVIER MARTINS, CATARINA GOMES 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEFTES DE CARVALHO, ESPOLIO 

DE ADELINA MARQUES DA SILVA, ADILELLIS DE CARVALHO, 

HERNIVALDA MARIA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE ADELIR DE CARVALJO, 

LOURDES FRANCISCA DE CARVALHO, ADELAYR DE CARVALHO, 

WILLIAN CARVALHO, WILDES NEFTES CARVALHO, ELIANE CARVALHO 

DA SILVA, ROSANA ALT CARVALHO, MARYNELI OLIVEIRA, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA, ELEONIR ILSE DE CARVALHO, ALBA DE 

CARVALHO MARTINS, ALMIRCE DE CARVALHO GALVAO, ALTAXERXES 

CARVALHO, JOSÉ TEODORO MARTINS BLASQUES, RUBENS ONOFRE 

GALVÃO, REGINA LOURDES DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, ERIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:582, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA 

MARQUES CARDOSO - OAB:7163-MT, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 11.989, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - OAB:23024/O

 Vistos.

Primeiramente, CUMPRAM-SE as determinações da decisão de fls. 

120/121-verso.

No mais, INTIME-SE a parte autora para apresentar a identificação correta 

do inventário, no prazo de 15 dias, já que o código indicado à fl. 125 

corresponde ao vertente feito.

Após, com o esgotamento das diligências anteriores, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277158 Nr: 6704-51.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VAZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE como requerido no item “b” de fl. 85, consignando o prazo de 15 

dias para resposta.

Caso apresentado o endereço, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestar no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246434 Nr: 13900-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização da 

parte demandada, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fl. 72 

para a citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial 

a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123075 Nr: 2127-11.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JULIERME ROMERO - OAB:6.240, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162068 Nr: 13146-09.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 180 fora requerida nova pesquisa de endereço, contudo, as 

diligências já realizadas para localização da parte demandada (fls. 69 e 

80/81) restaram inexitosas, conforme se colhe dos autos.

Logo, como à fl. 69 já havia sido determinada a citação editalícia, caso as 

tentativas de citação pessoal fossem infrutíferas, CITE-SE por edital a 

demandada Daise Francis de Oliveira Silva, sendo que, desde já, NOMEIO 

curador especial a digna Defensoria Pública, que deverá ser 

oportunamente INTIMADA para apresentar defesa

Por fim, após a citação editalícia da aludida demandada, CERTIFIQUE a 

Secretaria de Vara acerca da citação dos demais demandados e da 
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apresentação de resposta no prazo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249363 Nr: 16109-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CARDOSO BARBOSA SKITTBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 84, SUSPENDO o trâmite processual pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova a 

diligência necessária para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208602 Nr: 908-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O acordo de fls. 101/102 fora assinado pela digna advogada da 

parte autora, com poderes para transigir à fl. 12, e pela executada. No 

entanto, a assinatura da executada, como se vê à fl. 103 é mera cópia 

reprográfica. Sobre tal situação, já se decidiu que: “(...) Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o acordo original, onde conste a chancela original da 

parte executada. Após, considerando que a parte executada é assistida 

pela DPE, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para manifestação acerca do 

acordado entre as partes, no prazo de 15 dias. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145753 Nr: 5443-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNAIR MARQUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos retratam típico caso de execução frustrada. Logo, conforme 

interpretação do artigo 921, III do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239130 Nr: 6563-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE MONTEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 60, SUSPENDO o trâmite processual pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste 

nos termos do ato judicial de fl. 53.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124019 Nr: 3022-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE SÁ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERRARIO 

HONORIO - OAB:115461/SP

 Vistos.

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. ingressou com a 

vertente demanda em face de IVAN DE SÁ BANDEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 196.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da decisão prolatada nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160769 Nr: 10886-56.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE BRITTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há previsão para arquivamento provisório no caso de processo de 

conhecimento onde sequer se depara com citação da parte demandada. 

Logo, INDEFIRO o pleito de fl. 101.

Vez que não fora cumprida a determinação de fl. 97, INTIME-SE 

derradeiramente a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, na 

forma do artigo 485, § 1º, do CPC para, no prazo de 15 dias, comprovar a 

distribuição das cartas precatórias de fls. 71/72 na comarca de 

Vilhena/RO e Dourados/MS, conforme já determinado à fl. 78/78-verso, 

sob pena de extinção, ou, caso queira, requerer a conversão em ação de 

execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 27764 Nr: 1293-81.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE SOUZA, ERLI DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MACIEL DA SILVA, WALTEMIR CLOVIS 

PICCOLI, PICCOLI TRANSPORTES LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, RENATA BUENO CONTRERA - OAB:169385

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 674, DEFIRO a suspensão do feito até 

29.07.2019.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135062 Nr: 5206-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, CESAR AUGUSTO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por FELIPE BEDIN BIASOTTO em face de 

AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA., FELIX UMBERTO SIMONETI e 

EDUARDO UMBERTO SIMONETI, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 601/605).

Instado pelo Juízo (fl. 608), à fl. 609, o exequente Cesar Augusto Oliveira 

informa que cedeu o seu crédito ao exequente Felipe Bedin Biasotto, 

porém, não obstante a aludida cessão, anuiu aos termos do acordo.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 601/605, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 601/605, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (30/04/2022 – 

fl. 602), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 OFICIE-SE ao CRI de Palotina/PR para que, no prazo de 15 dias, promova a 

baixa da penhora do imóvel matriculado sob n. 6.229 oriunda da vertente 

demanda. Afinal, como se extrai dos autos, não fora promovida a penhora 

do imóvel matriculado sob n. 11.546, tal qual de imóveis matriculado no 

Estado de Mato Grosso.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167431 Nr: 7572-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA, FERNANDA SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS NUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, 

utilizando-se do sistema SerasaJud, como requerido à fl. 237.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, conforme interpretação do artigo 921, III do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103575 Nr: 2406-65.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AUREA LEITE DE FIGUEIREDO, JAMIR 

GOMES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos.

Considerando que os valores depositados nos autos dizem respeito ao 

pagamento de valor incontroverso da dívida, EXPEÇA-SE alvará em favor 

do Banco demandado dos valores depositados nos autos, cumprindo, se 

for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, como requerido (fl. 314).

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE derradeiramente o 

Banco demandado para, no prazo de 15 dias, como já determinado à fl. 

310, manifestar sobre o pleito de fl. 305, mormente no que se refere à 

quitação da dívida pelo valor que se encontra depositados nos autos, 

valendo o silêncio como inexistência de oposição.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292502 Nr: 19036-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA MARIA SANCHES PATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GILSON KLUSKOVSKI, JOSEFINA 

ALVES DE JESUS KLUSKOVKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 32, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 dias, como requerido, promover o aditamento à inicial.

Após, CONCLUSOS.

Por fim, diante do pleito em questão, resta prejudicada a realização da 

solenidade designada à fl. 31.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58978 Nr: 623-72.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAHIM SALOMÃO, YEDA ISAAC SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARQUES DOS ANJOS, IDALCI 

CATARINA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o 

contido na petição de fls. 722/723.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23630 Nr: 3551-35.2003.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

Diante da informação de fls. 515/515-verso, AGUARDE-SE a realização da 

aludida alienação.

Em sendo frutífera, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

pugnarem o que entenderem de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 729 Nr: 909-65.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Considerando o laudo de avaliação de fls. 400/418, bem como as 

avaliações apresentadas às fls. 423/428, aliadas à concordância da parte 

exequente, tal qual da ausência de impugnação da parte executada (fl. 

429), DEFIRO o pleito de fls. 398/398-verso para que seja promovido novo 

leilão, fixando, para tanto, o preço mínimo do bem em R$ 703.000,00.

No ponto, trata-se de direito absolutamente disponível, de modo que, com a 

inércia da parte executada, presume-se a aceitação do valor indicado às 

fls. 398/398-verso.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214960 Nr: 5987-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 812/814, a existência ou não de fraude à 

execução será aferida apenas após a manifestação dos terceiros 

adquirentes, uma vez que a decisão meritória deste Juízo poderá atingir 

seu patrimônio, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

CUMPRA-SE o ato judicial de fl. 811.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138003 Nr: 8387-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO GONÇALVES LACERDA DE GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

a petição de fls. 349/360, mormente no que tange ao pleito de revogação 

da justiça gratuita deferida em favor do executado.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20357 Nr: 3713-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

AGUARDE-SE eventual manifestação da parte exequente após a análise 

do pleito de adjudicação dos imóveis, como apontado às fls. 393/394.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52870 Nr: 2567-46.2006.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNE, PSE, MALN, IMDME, PLNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, KAMILLA PALÚ 

SASSAKI - OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não obstante devidamente intimados às fls. 422, os 

herdeiros Paulo Samir Eufrazino e Vanessa Name Frauzino não 

manifestaram quanto ao petitório de fls. 404/406.

Certifico ainda, que considerando o teor da manifestação da meeira de fls. 

423/424, proceso à intimação do inventariante para, no prazo legal, 

manifestar o que for de direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265280 Nr: 28660-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA, VALMIR DA 

SILVA OLIVEIRA, ELEN CRISTINA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSIMERI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 93/94 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288682 Nr: 16048-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls.54/55, que designo o dia 

25/03/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49318 Nr: 4450-62.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMDC, MMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda que até a presente 

data, não consta nos autos prova, justificativa ou nomeação de bens a 

penhora, acerca do débito alimentício pelo executado, bem como não 

consta nos autos pagamento, prova ou justificativa, acerca do débito 

alimentício pelo executado, apesar de devidamente intimado conforme 

certidão de fls.163, e que nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 7.4.1, primeira parte, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283259 Nr: 11725-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MESA, MESA, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a justificativa de fls. 30/35, apresentada pelo executado é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal, bem como para manifestar se tem interesse no 

prosseguimento do feito ante a ausência da parte autora na audiciência de 

tentativa de conciliação.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254192 Nr: 19997-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:6100

 Vistos.

Tendo em vista a ausência das partes por falta de intimação, redesigno a 

presente audiência para o dia 07/02/2019 às 16h45min.

Intimem-se os procuradores e as partes pessoalmente.

 Os presentes saem devidamente intimados.

Expeça-se o necessário.

Ás providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281918 Nr: 10562-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, 

MARCIA CRISTINA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827, PATRICIA TIEPPO ROSSI - OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829

 Autos nº: 281918.

 Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro opostos por JNR Agropecuária Ltda, 

Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin em desfavor do Banco Sistema 

S.A., distribuído por dependência ao processo de execução código nº 778 

promovida pelo Banco Sistema S/A em desfavor de Antonio Brunetta e 

Aparecida Perri Brunetta.

 Em apertada síntese, os embargantes alegaramm, preliminarmente, a 

nulidade da decisão que declarou a fraude à execução, por não terem 

sido intimados para se manifestar antes da declaração da fraude.

No mérito, sustaram a ausência de comprovação de sua má-fé, afirmando 

que não tinham conhecimento da existência da ação de execução e que 

não existia qualquer averbação de penhora ou premonitória nas matrículas 

dos imóveis rurais integralizados pela sociedade.

 Afirmaram ainda que não restou caracterizada a insolvência dos 

devedores, pois foram localizados vários imóveis em Mato Grosso do Sul 

registrados em nome deles.

Assim, sustentaram inexistir a fraude à execução reconhecida no 

processo apenso cód. nº 778.

Em razão desses fatos, requereram que fosse deferida, liminarmente, a 

suspensão das medidas constritivas em face da primeira embargante, 

para levantar a penhora sobre os recebíveis do contrato de parceria 

agrícola, oferecendo o imóvel de matrícula nº 709 do CRI de Nova 

Mutum-MT como caução.

 Requereram ainda o reconhecimento da nulidade da decisão que declarou 

a fraude à execução, a suspensão imediata do processo de execução e a 

procedência da ação.

Atribuíram à causa o valor de R$ 355.951,96.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 42/1069.

 Às fls. 1.077/1.083 foi recebida a inicial sem a suspensão das medidas 

constritivas, tendo sido ordenado ainda a correção do valor da causa com 

o consequente recolhimento da diferença do valor das custas.

 Às fls. 1.087 a parte embargante corrigiu o valor da causa para R$ 

20.000.000,00 e comprovou o pagamento da diferença sobre o valor das 

custas.

 Audiência de tentativa de conciliação realizada sem sucesso às fls. 

1.089.

 Às fls. 1.093/1.114 foi noticiada a interposição de recurso de agravo de 

instrumento pela parte embargante.

 A parte embargada apresentou contestação às fls. 1.124/1.139, tendo 

sustentado, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam dos 

embargantes Paulo e Márcia e ausência de interesse de agir.
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 No mérito, em apertada síntese, sustentou a parte embargada estar 

nitidamente demonstrado o conluio fraudulento, de modo que deveria ser 

julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

 Às fls. 1.142/1.153 consta a impugnação apresentada pela parte 

embargante, a qual veio acompanhada de novos documentos (fls. 

1.154/1.218).

 Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as 

partes se manifestaram às fls. 1.221/1.222 e fls. 1.223/1.227, sendo esta 

última petição corroborada pelo petitório de fls. 1.240/1.248.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, recebo a emenda à inicial de fls. 1.087, ficando corrigido o 

valor da causa para R$ 20.000.000,00.

 Proceda-se às anotações e correções necessárias.

 Não sendo a hipótese de julgamento antecipado, passo a sanear o 

processo, analisando as questões preliminares arguidas pela parte 

embargada, o pedido de produção de provas e a delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória.

 Pois bem. A parte embargada alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa 

de Paulo Mocellin e Marcia Cristina Mocellin aduzindo, em síntese, que eles 

não sofreram nenhuma constrição, apenas a embargante JNR 

Agropecuária Ltda.

 A parte embargante, por sua vez, sustentou a legitimidade de Paulo 

Mocellin e Marcia Cristina Mocellin em razão de ter sido imputado também a 

eles a responsabilidade pela fraude à execução.

 Diante desse contexto, entendo imprescindível se aguardar o término da 

instrução processual para que, em sede de cognição exauriente, possa 

ser apreciada a referida preliminar, razão pela qual postergo sua análise 

para a sentença.

 A parte embargada alegou também, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir dos embargantes, aduzindo que a pretensão deles é a 

desconstituição da penhora dos recebíveis de contrato de arrendamento. 

No entanto, argumenta que o imóvel objeto do contrato de arrendamento 

pertence até hoje aos executados e, por essa razão, os frutos dele 

decorrente, também são penhoráveis.

 A parte embargante argumentou que, nos termos da súmula 84 do STJ, é 

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovido de registro, o que demonstra seu interesse de agir.

 Pois bem. Segundo meu convencimento, a preliminar não merece ser 

acolhida, haja vista que, sendo a parte embargante a contratante do 

contrato de parceria agrícola, cuja penhora dos recebíveis foi deferida, 

resta nítido seu interesse de agir, pois visam a desconstituição dessa 

penhora.

 Desse modo, resta demonstrada a necessidade e a adequação da 

presente demanda para que a pretensão dos embargantes de 

desconstituição da penhora possa ser alcançada, razão pela qual afasto 

a preliminar de ausência de interesse de agir.

 Não existido outras preliminares, nem questões processuais pendentes, 

sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro apenas a produção de prova documental, nos limites do art. 

435 do Código de Processo Civil, e de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas da parte embargante, cujo rol já foi apresentado às fls. 1222.

 Indefiro o pedido de produção de prova pericial contábil para apuração do 

valor devido no processo de execução, uma vez que essa questão não é 

objeto da presente demanda.

 Na verdade, não cabe a discussão acerca do quantum debeatur na ação 

de embargos de terceiro, pois, nos termos do art. 674 do Código de 

Processo Civil, os embargos de terceiro tem apenas a finalidade de 

desconstituir um ato de apreensão judicial ou afastar ameaça de que ele 

ocorra. A discussão acerca do valor da dívida diz respeito à defesa do 

executado e não do terceiro. Nesse sentido, coleciono os seguintes 

julgados:

“Civil. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Pretensão da 

embargante à reforma. Excesso de execução. Consideração de que a 

ação de embargos de terceiro é via inadequada para discussão do 

quantum debeatur, não podendo a embargante atuar na defesa dos 

executados. Incidência dos artigos 18 e 674, ambos do CPC/2015. 

Alegação de que o imóvel é bem de família. Embargante que não 

demonstrou que a constrição judicial atingiu bens e direitos que lhe 

pertencem, em nada lhe aproveitando a alegação de que reside no imóvel, 

insuficiente para caracterizá-lo como bem de família, na acepção jurídica 

do termo. Sentença mantida. Ônus sucumbenciais da fase recursal 

explicitados. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação 

1012538-16.2016.8.26.0008; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 

27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017). g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. 

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA INCOMPROVADA. MEAÇÃO. 

INCABÍVEL TERCEIRO DISCUTIR EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES. A impenhorabilidade do bem 

de família pode ser esgrimida a qualquer tempo e forma, mesmo que por 

simples petição. No entanto, a alegação de impenhorabilidade do imóvel ao 

argumento de que se trata de residência da família e/ou pequena 

propriedade rural demanda prova robusta a respeito, encargo que toca à 

parte que alega, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. Conforme 

pacífico entendimento jurisprudencial, detectado que a de cujus era 

casada em regime de comunhão universal, os bens de um cônjuge 

respondem pelas dívidas do outro, a não ser que reste cabalmente 

comprovado que não reverteram em benefício da família. Incidência do art. 

1.664 do CC. Incabível terceiro discutir sobre detalhes da dívida, como, por 

exemplo, excesso de execução. Honorários recursais fixados nos termos 

dispostos no art. 85, § 11º, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA”. (Apelação 

Cível Nº 70074758343, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/12/2017). g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRBUTÁRIO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DA CDA E DO EXCESSO 

DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO À 

DEFESA DO EXECUTADO. Não cabe discutir, em sede de embargos de 

terceiro, questões atinentes ao título executivo, uma vez que dizem 

respeito à defesa do executado, e que, portanto, somente cabem 

alegadas e desatadas em sede de embargos à execução. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NÃO PROVIDO”. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 

70059105734, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Marcelo Bandeira 

Pereira, Julgado em 03/09/2014). g.n.

 Fixo como ponto controvertido a existência de boa-fé dos embargantes.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

Por fim, determino a intimação da parte embargante para que, no prazo de 

15 dias, apresente cópia legível dos documentos juntados às fls. 

1.162/1.216v (se possível com protocolo físico e não pelo PEA, para 

garantir melhor reprodução do documento), pois a maioria se encontra 

ilegível, especialmente os comprovantes de transações bancárias, sob 

pena de restar prejudicada sua análise.

 Com a juntada dos documentos legíveis, intime-se a parte embargada 

para, querendo, complementar a petição de fls. 1223/1227.

Às providências, sendo que as partes devem ser intimadas para fins 

recursais.

 Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Autos nº: 778.

 Vistos,

 Na decisão proferida às fls. 883/886, foi facultado à parte executada se 

manifestar sobre os documentos de fls. 809/843 e sobre o pedido de 

levantamento do valor depositado judicialmente mediante substituição do 

depósito judicial por seguro fiança.
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 Na mesma ocasião, foi rejeitada a impugnação aos cálculos apresentada 

pela parte executada às fls. 735 e homologados os cálculos de fls. 

694/698.

 A parte executada se manifestou às fls. 893/895 alegando, em síntese, 

que a venda da soja foi realizada por valor inferior ao da cotação média da 

região, que não foi apresentada nenhuma cotação e ainda que foi 

realizada a venda à empresa diversa da determinada por este juízo. 

Assim, requereu que a parte exequente deposite a diferença em seu 

favor.

 Na mesma oportunidade, a parte executada se manifestou contrária ao 

pedido de levantamento do valor depositado e mais uma vez impugnou os 

cálculos apresentados pela parte exequente.

 A parte exequente se manifestou às fls. 897/298 e fls. 900/902.

 É o necessário à análise e decisão.

 1- Da venda da soja – prestação de contas

 Inicialmente, passo a analisar a prestação de contas apresentada pela 

parte exequente referente à venda da soja objeto de penhora.

Na decisão de fls. 675/681 foi determinado que a parte exequente 

providenciasse a venda e retirada do produto da soja penhorado, pela 

melhor cotação apresentada entre as empresa de renome no mercado 

(como Cargill, Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus Company), sendo que toda 

transação deveria ser devidamente comprovada nos autos e o valor 

depositado judicialmente.

Às fls. 809/843 a parte exequente apresentou prestação de contas da 

venda da soja, que totalizou em 7.005.000 kg de soja (116.750 sacas de 

60 kg), resultando no montante de R$ 6.899.925,00, sendo que a venda foi 

realizada a Engelhart Commodities Trading Partners, pelo valor de R$ 59,10 

por saca de soja de 60 kg.

Esclareço que na decisão de fls. 675/681 não foi condicionado que a 

venda fosse realizada apenas às Cargill, Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus 

Company, tendo sido determinado que a venda fosse realizada pela 

melhor cotação apresentada por essas empresas, por se tratar de 

empresas de renome no mercado.

 Assim, o fato da venda ter sido realizada a Engelhart Commodities Trading 

Partners e não às empresas Cargill, Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus 

Company não apresenta irregularidade, sobretudo porque o valor da 

venda foi devidamente depositado nos autos.

 Por outro lado, verifico que, conforme sustentado pela parte executada, a 

parte exequente não comprovou que a venda foi realizada pela melhor 

cotação apresentada entre empresas de renome no mercado, tais como: 

Cargill, Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus Company. Anoto que a dinâmica do 

mercado acaba impondo diferença de preço entre as diversas trades, 

tendo este magistrado tomado o cuidado de determinar ampla consulta de 

preço justamente para trazer transparência às partes.

Ocorre que a parte exequente não apresentou nenhuma cotação para fins 

de comprovação de que o valor de R$ 59,10 por saca de soja de 60 kg foi 

o melhor preço oferecido naquela data.

 A parte executada afirmou que na data do fechamento da venda 

(17/07/2018), a cotação média da saca de soja na região era de R$ 70,00, 

que com os descontos do FUNRURAL e FETHAB, totalizava o preço líquido 

de R$ 67,30, valor significativamente superior à venda realizada pela parte 

exequente.

 Ao se manifestar quanto a este fato, a parte exequente às fls. 893/899 

reafirmou que teve dificuldade em comercializar a soja, principalmente em 

razão da greve dos caminhoneiros.

 Ressaltou ainda que, caso este juízo entendesse pela existência de 

diferença no valor da venda da soja, para que fosse possibilitado o 

levantamento do valor depositado, manifestou-se favorável ao abatimento 

da quantia indicada pela parte executada (R$ 957.350,00) do valor da 

dívida e não o depósito do valor em favor da parte executada.

 Desse modo, diante da ausência de comprovação de que a venda foi 

realizada pela melhor cotação, entendo por bem neste momento oficiar as 

empresas Cargill, Bungue, Amaggi, Louis Dreyfus Company para que elas 

informem se possuíam interesse na compra da soja e por qual valor na 

data da comercialização.

 Esclareço que essa providência deve ser adotada, pois, salvo melhor 

juízo, a concordância da parte exequente com o abatimento da quantia 

indicada pela parte executada (R$ 957.350,00) tinha como objetivo não 

obstar o levantamento do valor depositado. Contudo, conforme será 

explanado no tópico seguinte, referido pedido não será acolhido neste 

momento por este Juízo.

 Ante o exposto, para esclarecer essa situação, determino sejam 

oficiadas as empresas Cargill, Bungue, Amaggi e Louis Dreyfus Company, 

para que informem, no prazo de 15 dias, se no período compreendido 

entre 15/06/2018 (início do carregamento) a 17/07/2018 (término do 

carregamento), possuíam interesse na compra de 7.005.000 kg de soja, 

para retirada imediata na Fazenda São Benedito – Grupo Terra Santa, no 

município de Campo Novo do Parecis-MT, com pagamento ao término do 

carregamento. Em caso positivo, qual o valor líquido do saco de soja de 60 

kg que seria pago, já com os descontos de FUNRURAL e FETHAB.

 Apresentadas todas as respostas ou certificado o decurso do prazo, 

intime-se as partes para se manifestarem em 10 dias.

 Após, conclusos para decisão quanto à eventual diferença na venda e 

acerca do pedido de depósito da diferença.

 2- Do pedido de levantamento do valor da venda da soja depositado 

judicialmente

 A parte exequente requereu o levantamento do valor depositado 

judicialmente em razão da venda da soja penhorada, que totalizou o 

montante de R$ 6.899.925,00 (sem atualização) e a sua substituição por 

um seguro fiança no valor total depositado, com o acréscimo de 30% 

(trinta por cento).

 Às fls. 845 apresentou apólice seguro garantia da Pan Seguros S.A., até 

o valor de R$ 8.969.902,50, com vigência de 25/07/2018 a 25/07/2023.

 A parte executada manifestou-se contrária ao pedido.

 Embora este juízo se sensibilize com a situação da parte exequente, que 

busca há quase duas décadas a satisfação da obrigação, entendo que, 

por agora, não devo acolher o pedido de substituição da penhora em 

dinheiro pelo seguro fiança, pelas seguintes razões.

 Primeiro porque, considerando a vultosa quantia envolvida e a 

precariedade da decisão liminar no agravo interposto contra a decisão 

proferida por este Juízo de Primeiro Grau, à luz do princípio da segurança 

jurídica, é do meu convencimento que devo aguardar no mínimo o 

julgamento do mérito pelo TJMT dos recursos de agravo de instrumento nº 

1006774-22.2018.8.11.0000 interposto pela parte executada e nº 

1008061-20.2018.8.11.0000 pela parte embargante (embargos de 

terceiro).

 Registro que permanece em tramitação a ação de embargos de terceiros 

em apenso, sendo certo que os embargantes postulam naquela ação a 

nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução e a 

desconstituição da penhora.

 Assim, a autorização de levantamento do valor depositado judicialmente 

sem que antes haja a apreciação dos recursos e o deslinde da ação de 

embargos de terceiro acima destacados, ainda que tenha sido 

apresentado seguro garantia, se mostra precipitada.

 O segundo motivo que destaco é que, apesar do art. 835, §2º, do Código 

de Processo Civil, ter equiparado a dinheiro à fiança bancária e o seguro 

garantia judicial, é do meu convencimento que aqueles não possuem a 

mesma solvibilidade que o dinheiro, ainda mais no caso em apreço, que o 

valor corresponde a aproximadamente sete milhões de reais.

 Assim, embora a fiança bancária e o seguro garantia judicial possuam os 

mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantia do juízo, a 

solvibilidade não é a mesma, pois dependerá do pagamento da 

indenização pela seguradora, existindo sim, ainda que remoto, o risco 

deste não ser pago.

 Em terceiro lugar porque o seguro garantia apresentado pela exequente, 

concessa data venia, não se mostra suficientemente idôneo, uma vez que 

a seguradora e a exequente pertencem ao mesmo grupo econômico.

 Conforme se observa da apólice, cuja informação também foi buscada 

por meio da rede mundial de computadores, o BTG Pactual é acionista da 

Pan Seguros S.A., titular da apólice oferecida, sendo que o BTG Pactual 

também é acionista majoritário da exequente Banco Sistema S.A.

 Portanto, não há como se aceitar uma apólice em que a seguradora e a 

exequente pertencem ao mesmo grupo econômico.

 Por fim, por mais que o credor já esteja aguardando a satisfação há longa 

data, é fato que não vislumbro a existência de risco para que se aguarde 

um pouco mais de tempo para então ser realizado o levantamento do valor 

depositado com maior segurança.

 Registro que este magistrado tem imprimido celeridade no processo, de 

modo que sua final solução já se aproxima, tanto que nesta mesma data 

estou proferindo decisão também nos embargos em apenso.

 Ante o exposto, pelas razões acima expostas, entendo que deve ser 

indeferido o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente e a 

sua substituição por seguro fiança, formulado às fls. 799/806 e reiterado 

às fls. 897/899, fls. 900/902 e fls. 903.
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 3- Da impugnação ao cálculo de fls. 694/698

 A parte executada também alegou às fls. 893/895 a existência de erro 

aritmético no cálculo apresentado pela parte exequente, afirmando que 

foram computados juros moratórios sobre os juros remuneratórios, o que 

não seria permitido.

 Sustentou que por se tratar de erro aritmético de cálculo, essa questão 

não faz coisa julgada e pode ser corrigida a qualquer tempo.

 Pois bem. Mais uma vez a parte executada vem se opor quanto ao cálculo 

apresentado pela parte exequente, mesmo após a decisão proferida às 

fls. 883/886 que rejeitou a impugnação de fls. 735 e homologou os 

cálculos de fls. 694/698, sendo certo que não houve interposição de 

recurso contra a referida decisão.

 Ao contrário do que sustentou a parte exequente, a alegação de 

possibilidade ou não de cumulação de juros moratórios e juros 

remuneratórios não se trata de erro material no cálculo que pode ser 

legada a qualquer momento. Trata-se de impugnação que deve ser 

apresentada no momento oportuno, sob pena de preclusão. Nesse 

sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Em decorrência do indeferimento da impugnação ao 

cumprimento de sentença, observa-se que a agravante pretende reabrir a 

discussão a respeito de tema que já se encontra acobertado pela 

preclusão. 2. A ausência de impugnação específica a esse respeito 

importa na preclusão da matéria, nos termos do art. 473 do CPC/1973, 

repetido, em sua essência, pelo art. 507 do CPC em vigor. 3. Não se 

mostra pertinente o requerimento para que os autos sejam remetidos à 

Contadoria Judicial com o intuito de realização de novos cálculos, uma vez 

que a divergência a respeito do quantum debeatur apurado pelas partes já 

foi devidamente esclarecida. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJRS. 

Acórdão n.1011313, 07023404520168070000, Relator: Alvaro Ciarlini 3ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 

27/04/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. 

PARÂMETROS. PRECLUSÃO. Impossibilidade de rediscutir os critérios do 

cálculo, pois a questão já está acobertada pela coisa julgada, nos termos 

do art. 508 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo 

de Instrumento Nº 70073220428, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/06/2017).

 In casu, a questão suscitada na petição de fls. 893/895 não foi alegada 

no momento oportuno, ou seja, quando foi oportunizada a parte executada 

se manifestar sobre os cálculos, operando-se, assim, a preclusão 

consumativa.

 Ademais, na decisão de fls. 694/698 os cálculos foram homologados, sem 

que tenha sido interposto qualquer recurso, razão pela qual operou-se 

também a preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do Código de 

Processo Civil, que dispõe que: "nenhum juiz decidirá novamente as 

questões já decididas relativas a mesma lide".

 Embora já operada a preclusão, conforme acima exposto, registro que 

não há impedimento quanto à incidência de juros remuneratórios 

cumulativamente com juros moratórios no período de inadimplência, pois os 

moratórios decorrem do não pagamento na data prevista para pagamento 

e os remuneratórios servem como compensação pelo uso do capital 

adiantado pela financeira.

 Portanto, inexiste qualquer erro no cálculo apresentado pela parte 

exequente e já homologado por este juízo neste aspecto, relembrando que 

já foi decidido quanto à incidência de juros remuneratórios no período de 

inadimplência, devendo ser aguardado o julgamento do recurso interposto 

pela parte executada.

 Ante o exposto, mais uma vez merece ser rejeitada a impugnação aos 

cálculos apresentada pela parte executada às fls. 893/895, por se tratar 

de questão preclusa e por inexistir o alegado erro.

 DISPOSITIVO:

 Ante todo o exposto, determino o seguinte:

a.I) Oficie-se as empresas Cargill, Bunge, Amaggi e Louis Dreyfus 

Company, para que informem, no prazo de 15 dias, se no período 

compreendido entre 15/06/2018 (início do carregamento) a 17/07/2018 

(término do carregamento), possuíam interesse na compra de 7.005.000 

kg de soja, para retirada imediata na Fazenda São Benedito – Grupo Terra 

Santa, no município de Campo Novo do Parecis-MT, com pagamento ao 

término do carregamento. Em caso positivo, qual o valor líquido do saco de 

soja de 60 kg que seria pago, já com os descontos de FUNRURAL e 

FETHAB.

a.II) Apresentadas todas as respostas ou certificado o decurso do prazo, 

intime-se as partes para se manifestarem em 10 dias.

 a.III) Após, conclusos para decisão quanto à regularidade da venda e 

acerca do pedido de depósito da diferença da venda, em favor da parte 

executada.

 b) Indefiro por agora o pedido de levantamento do valor depositado 

judicialmente e a sua substituição por seguro fiança, formulado às fls. 

799/806 e reiterado às fls. 897/899, fls. 900/902 e fls. 903.

c) Rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada 

às fls. 893/895.

 Intimem-se para fins recursais.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28808 Nr: 2716-76.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DALTO, SERGIO ANTONIO MEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, HSBC BANK BRASIL 

S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Autos nº: 28808.

Vistos,

 Inicialmente, determino o desapensamento dos presentes autos dos 

demais processos apensos (cód. 778 e cód. nº 281918), pois 

desnecessário que continuem tramitando conjuntamente, isso porque já 

houve o trânsito em julgado da ação de embargos à execução e as peças 

necessárias já foram trasladadas para o processo de execução.

 Aliás, a presente ação encontra-se em fase de cumprimento de sentença, 

tendo sido realizados dois pedidos de cumprimento de sentença, um 

promovido por Wilson Dalto em desfavor de Antonio Brunetta, nos termos 

da petição de fls. 106/108, e outro promovido por Sérgio Antônio Meda e 

Antonio Brunetta em desfavor de HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, 

nos termos das petições de fls. 117/120 e fls. 384/385.

 Quanto ao primeiro cumprimento de sentença (promovido por Wilson 

Dalto), verifico dos autos que foi realizada penhora on line às fls. 130, 

ocasião em que se obteve a penhora parcial do valor débito, cujo valor foi 

levantado às fls. 369.

 Às fls. 358/359 foi determinada a intimação do exequente Wilson Dalto 

para, após o levantamento do valor penhorado, apresentar nova planilha 

de cálculo, deduzindo-se o valor penhorado e levantado, bem como para 

indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão 

do processo.

 Conforme certificado às fls. 382, o exequente Wilson Dalto deixou de 

apresentar a planilha de cálculo e indicar bens do devedor à penhora.

 Com relação ao segundo cumprimento de sentença (promovido por Sérgio 

Antônio Meda e Antonio Brunetta), conforme consta dos autos, a parte 

executada efetuou depósito do débito para garantia do juízo, visando à 

apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

 A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada , tendo sido 

autorizado o levantamento do valor depositado a título de garantia pelo 

exequente Sérgio Antônio Meda, cujo alvará de levantamento foi expedido 

às fls. 337.

 Às fls. 388 foi determinada a intimação do executado HSBC Bank Brasil 

S.A. – Banco Múltiplo para pagar o débito remanescente, nos termos da 

petição de fls. 384/385, no entanto, como não houve pagamento (certidão 

de fls. 390), às fls. 398 foi realizada a penhora on line do montante, a qual 

restou exitosa.

 Intimado para se manifestar acerca do bloqueio de valores, o executado 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 401, tendo o exequente 

requerido às fls. 400 o levantamento do valor.
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 É o necessário à análise e decisão.

 Quanto ao primeiro cumprimento de sentença (promovido por Wilson 

Dalto), considerando que não foi apresentada a memória de cálculo 

atualizada e nem mesmo indicado bens do devedor passíveis de penhora, 

determino a suspensão do processo, pelo prazo de 01 ano, na forma do 

art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição, o que fica desde já determinado.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Com relação ao segundo cumprimento de sentença (promovido por Sérgio 

Antônio Meda e Antonio Brunetta), considerando que não houve 

impugnação pelo executado quanto à penhora on line, procedo a 

transferência dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a 

indisponibilidade em penhora.

 Defiro desde já o levantamento dos valores penhorados às fls. 398, pela 

parte exequente, conforme postulado às fls. 400, por se tratar de valor 

incontroverso, já que não houve impugnação pela parte executada.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Deverá ainda ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Intimem-se os exequentes Sérgio Antônio Meda e Antonio Brunetta para, 

no prazo de 15 dias, requerer o que de direito em relação ao 

prosseguimento do cumprimento de sentença, ocasião em que, caso haja 

interesse do prosseguimento deverá apresentar planilha de cálculo 

atualizada com a dedução dos valores já recebidos.

 Advirta-se a parte exequente que, caso permaneça inerte no prazo acima 

determinado, seu silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação, 

devendo, nesse caso, os autos serem remetidos à conclusão para 

extinção.

 Na hipótese dos exequentes Sérgio Antônio Meda e Antonio Brunetta 

requererem o prosseguimento do cumprimento de sentença de eventual 

saldo remanescente, proceda-se a intimação do executado HSBC Bank 

Brasil S.A. – Banco Múltiplo para pagar, em 15 dias.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já defiro a 

utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora, sob pena de suspensão do 

processo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157374 Nr: 5987-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a juntada de solicitação do oficial de justiça Diogo 

Luiz Mazzutti de fl. 128, solicitando diligências futuras, intimo o requerente 

para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132731 Nr: 2611-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, consultando o sistema RENAJUD, foram 

encontrados três veículos em nome do executado, todavia, todos já 

possuem várias restrições, conforme os extratos a seguir. Sendo assim, 

nos termos do Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo o exequente para se 

manifestar nos autos, especialmente se possui interesse na inserçao de 

restrições em referidos veículos, prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295517 Nr: 21500-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM LADARIO QUINTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 55, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292139 Nr: 18738-58.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI TANGARÁ DA SERRA - DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MÁRCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, 

CARMEM CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação 

para a parte requerida, nos termos da legislação em vigor e do Provimento 

n.º 7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao 

oficial de justiça, no bairro: centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298127 Nr: 23285-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MIRASSOL DO OESTE-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HORTELARIA 

LTDA EPP, JANE TEREZINHA LONDERO, WANDERLEY WALMOR 

SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 ( cinco) dias, providenciar o pagamento das custas a seguir: 

CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 146,52 (cento e quarente e seis 

resis e cinquenta e dois centavos)

(a ser recolhida em guias próprias ao FUNAJURIS), Guias a ser emitida no 

SITE www.tmt.jus.br – Custas e Taxas final ou remanescente). TAXA 

JUDICIÁRIA no valor de R$ 47,94 (quarenta e sete reais e noventa e 
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quatro centavos)

(a ser recolhida em guias próprias ao FUNAJURIS), Guias a ser emitida no 

SITE www.tmt.jus.br – Custas e Taxas final ou remanescente). TOTAL DO 

DÉBITO AO FUNAJURIS - R$ 194,96. DISTRIBUIDOR/CONTADOR não 

oficializado - valor: 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), 

depósito na Conta 10.4126-6, agência 1321-8 Banco do Brasil S/A, em 

nome de Josué Matheus de Mattos – CPF 238 698 799 04. Juntando 

comprovantes nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297812 Nr: 23061-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, VILMAR RIEDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DEERE BRASIL S/A, ASTER MAQUINAS 

SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - OAB:7288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, ÉRICO FELDMANN - OAB:9.345 - RS, LUIZ RICARDOB 

FELDMANN - OAB:36384-RS

 Certifico que, intimo o advogado Décio José Tessaro para no prazo de 05 

(c inco)  d ias ,  e fe tuar  o  pagamento  das  cus tas  do 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 45,41 (quarenta 

e cinco reais e quarenta e um centavos),depositando na c/c 104126-6, 

Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, juntando os comprovantes nestes autos 

mediante petição. Informo ainda, que caso não haja manifestação no prazo 

de 30 dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o que 

determina o item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado pelo Provimento 

67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296638 Nr: 22280-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGRICOLA E PASTORIL CAMPANARIO, 

JDC.ASSIS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR BALDANI - 

OAB:141.254-SP, ANDRÉ HENRIQUE DOMINGOS - OAB:259.364-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON JOSÉ BENELI - 

OAB:OAB/SP 86749, RAFAEL BOTOSSO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 

142830

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para 

providenciar o pagamento de tres diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232872 Nr: 21787-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., SONIA DE BARROS LIMA MOURA, REINALDO ALBONETT, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, certifico que decorreu o prazo de suspensão constante no 

acordo retro, sendo assim, impulsiono os autos com vistas ao requerente 

para que diga sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208404 Nr: 760-39.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., SONIA DE BARROS LIMA MOURA, REINALDO ALBONETT, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, certifico que decorreu o prazo de suspensão constante no 

acordo retro, sendo assim, impulsiono os autos com vistas ao requerente 

para que diga sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181605 Nr: 23719-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por JOSE VIEIRA DA ROCHA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 91), 

em relação a que a parte demandada deixou de manifestar (fl. 95).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO a parte autora nas custas e honorários advocatícios, sendo 

que em relação a estes FIXO o valor correspondente a 10% do valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

DECLARO suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282839 Nr: 11369-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA IZABEL LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta da certidão de fl. 109, em substituição, NOMEIO, como perito, o 

Dr. Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica.

 No mais, PROSSIGA-SE conforme o ato judicial fls. 71/72.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174989 Nr: 16938-34.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, razão pela qual 

DETERMINO que a Autarquia Federal PROCEDA AO PAGAMENTO TOTAL 

do crédito, conforme o documento de fl. 21, acrescido de juros de mora a 

partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, 

seguindo o Manual de Cálculo da Justiça Federal.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre o valor 

da condenação.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.SEM REEXAME 

NECESSÁRIO, na forma do artigo art. 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P.I.C.EXPEÇA-SE de imediato alvará 

em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178076 Nr: 20208-66.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de demanda ajuizada por JOSÉ PEREIRA DUARTE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Após um ato e outro, a parte autora deixou de comparecer à perícia 

designada.

O digno advogado da parte autora se manifestou à fl. 155, noticiando que 

a autora fora devidamente informada sobre a data da perícia, mas que, 

após a comunicação, não mais conseguiu entrar em contato com o autor.

À fl. 138 determinou-se a intimação da parte autora, por meio do digno 

advogado, para, no prazo de 05 dias, informar o endereço atualizado do 

autor, contudo, quedou-se inerte (fl. 140).

Determinada a intimação do autor via edital para manifestar nos autos, sob 

pena de extinção, também deixou de manifestar (fl. 145).

A parte demandada, à fl. 147-verso, manifesta pelo julgamento de 

improcedência do pedido.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Depois, como se trata de demanda previdenciária, não tem qualquer 

relevância o julgamento de mérito, pois a coisa julgada se dá "secundum 

eventum probationis", com mitigação da eficácia preclusiva da coisa 

julgada material.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora nas custas e honorários advocatícios, sendo 

que em relação a estes FIXO o valor correspondente a 10% do valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

DECLARO suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151706 Nr: 298-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Independentemente do pedido de execução, CUMPRA-SE conforme os 

itens b.1 e b.1.1 do ato judicial de fls. 119/120.

Se houver divergência, conforme assinalado no item b.1.1, CONCLUSOS 

para análise do pleito de cumprimento de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106194 Nr: 4936-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por OLINDINA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 167/168).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103696 Nr: 2530-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE CAMPOS LEITE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por MARIA DE CAMPOS LEITE VIEIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 176/177).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

No mais, considerando a certidão de fl. 193, INTIME-SE a parte autora por 

edital, na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após o trânsito em julgado e cumprida a diligência anterior, ARQUIVE-SE 

com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152139 Nr: 752-67.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não coexistirem todos os requisitos exigidos pela lei de 

regência para a fruição do benefício assistencial ora vindicado, NÃO 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, razão por que JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido do autor, na forma do art. 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% do valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

DECLARO suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais arbitradas 

em seu desfavor, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Bem por isso, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.P.I.C.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133214 Nr: 3139-26.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISNEIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (16/08/2010 – 

fl. 13), com incidência de juros de mora a partir da citação (08/06/2011 - fl. 

31), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir 

de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir 

de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO 

a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados 

no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do 

CPC, que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P.I.C.DETERMINO a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151901 Nr: 509-26.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA SANTANA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme o acórdão juntado anteriormente, INTIME-SE a parte autora para 

formalizar requerimento administrativo no INSS, no prazo de 30 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Uma vez intimada e transcorrido “in albis” o prazo concedido sem informar 

o protocolo do requerimento administrativo, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara e CONCLUSOS.

Por outro lado, se informado o protocolo do requerimento administrativo, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao INSS para que, no prazo de 90 dias, informe 

o resultado do requerimento administrativo, sendo que, se findar o prazo 

sem resposta, o feito deve retornar ao seu curso regular.

Vale dizer que o INSS poderá permanecer com carga dos autos pelo 

interregno de 90 dias, pois será o prazo destinado à análise do 

requerimento administrativo.

Vencido o prazo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a apresentação ou 

não de resposta pelo INSS acerca do requerimento administrativo.

Após o que, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 

dias.

Na hipótese de ter sido concedido administrativamente o benefício e, 

mesmo assim, a parte autora insistir no prosseguimento da demanda, 

INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144884 Nr: 4530-79.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme o acórdão juntado anteriormente, INTIME-SE a parte autora para 

formalizar requerimento administrativo junto ao INSS, no prazo de 30 dias, 

sob pena de extinção do feito.

 Uma vez intimada e transcorrido “in albis” o prazo concedido sem informar 

o protocolo do requerimento administrativo, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara e CONCLUSOS.

Por outro lado, se informado o protocolo do requerimento administrativo, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao INSS para que, no prazo de 90 dias, informe 

o resultado do requerimento administrativo, sendo que, se findar o prazo 

sem resposta, o feito deve retornar ao seu curso regular.

Vale dizer que o INSS poderá permanecer com carga dos autos pelo 

interregno de 90 dias, pois será o prazo destinado à análise do 

requerimento administrativo.
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Vencido o prazo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a apresentação ou 

não de resposta pelo INSS acerca do requerimento administrativo.

Após o que, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 

dias.

Na hipótese de ter sido concedido administrativamente o benefício e, 

mesmo assim, a parte autora insistir no prosseguimento da demanda, 

INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo das providências anteriores, INTIME-SE o requerido junto a 

APS – ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das 

Neves, 16º andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

no prazo de 15 dias, encaminhando os documentos de fl. 122, assim como 

para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais).

Caso os documentos não estejam juntados aos autos, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, apresentá-los.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171016 Nr: 12438-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCY SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do ajuizamento da demanda (04.06.2014) 

com incidência de juros de mora a partir da citação (14/08/2014 - fl. 

102-verso), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. No mais, CONFIRMO a 

tutela antecipada deferida.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no 

artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P.I.C.Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127930 Nr: 6864-57.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI PALMEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (23/11/2009 – 

fl. 18), com incidência de juros de mora a partir da citação (28/02/2011 - fl. 

61), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir 

de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir 

de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.No mais, CONFIRMO a tutela 

antecipada deferida.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO 

a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados 

no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do 

CPC, que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263094 Nr: 27033-21.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARREIROS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício previdenciário reconhecido administrativamente 

(amparo social à pessoa com deficiência) desde a data do ajuizamento da 

demanda (19/07/2013 – fl. 02) até a data da concessão administrativa 

(19/11/2015 – fl. 138), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(25/07/2014 – fl. 38), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações pretéritas reconhecidas na vertente 

sentença.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.SEM REEXAME 

NECESSÁRIO, na forma do artigo art. 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184345 Nr: 2230-42.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIANE LUZIA FONSECA, MARIA ELIANA FONSECA 

TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão 

por que CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a 

restabelecer à parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 
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(um) salário mínimo mensal, desde a data de sua cessação (30/09/2012 – 

fl. 15), com incidência de juros de mora a partir da citação (23/04/2015 - fl. 

30-verso), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Conforme fundamentação 

retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta 

sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163513 Nr: 645-86.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE 

DE APRECIAÇÃO. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. 

Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão 

embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a 

rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo 

em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a 

discussão de questões decididas. Prequestionamento. Torna-se inviável a 

apreciação dos embargos de declaração opostos com fins de 

prequestionamento, quando o embargante não indica nem justifica como a 

decisão negou vigência ou afrontou as referidas normas prequestionadas 

para julgamento da presente demanda, e tal ônus lhe competia, ex vi, dos 

arts. 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal. 

REJEITARAMOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME”. (Embargos de 

Declaração Nº 70077802312, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 28/06/2018) (negrito 

nosso) Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, 

porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 190517 Nr: 7057-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o conteúdo da declaração de fl. 108, a verdade é que a 

implantação do benefício fora determinada pelo Juízo do feito, como se vê 

às fls. 42/43-verso, sem qualquer indicação de prazo para cessação. 

Logo, o benefício deverá ser pago até que sobrevenha decisão em 

contrário prolatada nos vertentes autos.

 Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que mantenha o benefício até decisão em contrário, assim 

como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando 

a satisfação do comando judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais).

Sem prejuízo da providência anterior, INTIME-SE a parte demandada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo de fls. 98/100.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168718 Nr: 9424-30.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARLINA FRANCISCA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Autarquia Federal, às fls. 56/56-verso, impugna o valor apresentado 

pela parte exequente, apontando que não decotou o valor recebido a título 

de LOAS, bem como evoluiu os honorários advocatícios para após a 

prolação da sentença.

A parte exequente, às fls. 62/62-verso, sustenta o acerto do seu cálculo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Sem qualquer delonga, independentemente de constar ou não da sentença 

o abatimento dos valores recebidos a título de LOAS, logicamente, quando 

do cálculo da dívida, devem ser deduzidos sob pena de enriquecimento 

indevido.

 Depois, não há que se aguardar qualquer outra demanda para promover 

tal abatimento.

 Enfim, como consignado na sentença, os honorários advocatícios devem 

evoluir sobre as parcelas devidas até a prolação da sentença, o que 

sequer fora impugnado pela parte exequente.

 Dessa feita, o que justifica grandemente a divergência entre os cálculos 

reporta à diferença a receber, sendo certo que, tendo em vista o 

confronto de valores pagos e respectiva diferença a receber, é de 

imperar o cálculo apresentado pela Autarquia Federal.

 Posto isso, ACOLHO a impugnação ao cálculo e, via de consequência, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Autarquia Federal (fls. 

57/59-verso).

CONDENO a parte exequente nos honorários advocatícios, que FIXO no 

valor correspondente a 10% da diferença do cálculo, na forma do artigo 

85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte 

exequente é beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Não há que se falar em isenção da condenação nas verbas 

sucumbenciais.

Após a preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), EXPEÇA-SE 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

CPC, observando as determinações acima.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150010 Nr: 10021-67.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPM, EVA PIRES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (17/08/2012 – 

fl. 18), com incidência de juros de mora a partir da citação (21/12/2012 - fl. 

27-verso), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser 

utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Conforme fundamentação 

retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta 

sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.No ponto, por conta da carência econômica 

esclarecida pelo laudo social, optou-se, excepcionalmente, por desde já 

prolatar a vertente sentença, com o que se pretende garantir a própria 

subsistência da parte, que constitui bem de grandeza maior. Por oportuno, 

nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167191 Nr: 7191-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO DE FRANÇA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A remessa necessária, conforme o artigo 496 do CPC, está centrada nas 

seguintes situações:

“Art.496. Está sujeito ao duplo grau de juris-

dição, não produzindo efeito senão depois de

confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o

Distrito Federal, os Municípios e suas

respectivas autarquias e fundações de direito

público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em

parte, os embargos à execução fiscal.”

Então, pressupõe sentença proferida contra ente público ou, ainda, 

quando julgados procedentes, mesmo em parte, os embargos à execução 

fiscal.

Essa não é a situação que ora jaz nos autos. Afinal, a sentença 

inicialmente prolatada fora substituída por acordo firmado pelas partes e 

devidamente homologado. Logo, o título executivo não é mais formado pela 

sentença que julgou o mérito da demanda, mas por acordo devidamente 

homologado. Então, não se pode dizer que, atualmente, viceja nos autos 

sentença prolatada contra ente público.

Posto isso, DECLARO prejudicado o reexame necessário que consta da 

sentença prolatada nos autos.

CUMPRA-SE a decisão lançada anteriormente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160589 Nr: 10573-95.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE RODRIGUES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)De tal sorte, o laudo pericial deve atribuir, conforme a legislação em 

vigor, a pontuação 0, 1 ou 2, para “alimentação”, “fazer higiene pessoal”, 

“trabalhar” e “deambular”.Logo, INTIME-SE o perito para completar o laudo 

pericial nos termos da vertente decisãoApós. INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142126 Nr: 1499-51.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (13/02/2012), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (24/02/2012 – fl. 13-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC, se ainda não implantado. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148250 Nr: 8120-64.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FRANCISCA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

ajuizamento da demanda (06/09/2012), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (17/10/2012 – fl. 16-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC, se ainda não implantado. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168039 Nr: 8423-10.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA GÓIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (04/07/2013 - fl. 20), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (06/06/2014 – fl. 34-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

CONFIRMO a tutela antecipada deferida. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252791 Nr: 19031-62.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado, se não constar ato judicial expresso nesse 

sentido. Bem por isso, EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, 

conforme art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o 

art. 29 da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da 

Tabela V do Anexo Único da resolução acima citada.Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137034 Nr: 7339-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por ZULMIRA RODRIGUES GONÇALVES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 149/150).

Depois, vale dizer que na certidão de óbito de fl. 166 não consta o nome 

dos herdeiros, de sorte que a diligência requerida à fl. 175 não surtiria 

efeito.

 Ainda, conforme os documentos de fls. 167/173, todos os indicados 

herdeiros possuem idêntico genitor (Geraldo Gonçalves) e a genitora com 

o mesmo prenome (Zulmira). A diferença reside no patronímico, porém, o 

recibo de fl. 174, assinado por Rosa Gonçalves Pires, onde há 

coincidência total com prenome e patronímico da falecida exequente, dá 

legitimidade à quitação.

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do 

artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

De toda sorte, para evitar qualquer nesga de dúvida, PUBLIQUE-SE edital 

informando o levantamento do valor em questão pelos citados herdeiros, 

de modo a dar conhecimento a terceiros interessados.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141413 Nr: 750-34.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125550 Nr: 4555-63.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CONCEIÇÃO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta da certidão de fl. 89, INTIMEM-SE os dignos advogados 

constituídos na fase de conhecimento e de execução para manifestarem 

sobre a questão, consignando o prazo de 15 dias para tanto.

 Caso apresentem petição conjunta definindo a sorte dos honorários 

sucumbenciais, CUMPRA-SE a decisão de fl. 78 seguindo o que fora 

proposto.

 Se outro for o cenário, CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117134 Nr: 7127-26.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO NUNES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144888 Nr: 4526-42.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MONTEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105122 Nr: 3865-05.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fl. 133.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180852 Nr: 22802-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA FREITAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDILATIF MAHAMED 

TUFAILE - OAB:96136

 Vistos.

CUMPRA-SE a sentença de fls. 32/33.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102118 Nr: 989-77.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DA COSTA GOMES, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 237, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158405 Nr: 7003-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CONCEIÇÃO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 
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que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57962 Nr: 7418-31.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ARAUJO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146383 Nr: 6120-91.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154652 Nr: 3274-67.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL GERALDA SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167994 Nr: 8364-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156055 Nr: 4663-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE FIRMINO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152300 Nr: 931-98.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 
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que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167186 Nr: 7181-16.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOAQUIM DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142599 Nr: 2033-92.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE NEGRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151805 Nr: 405-34.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DA SILVA DESIDÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168455 Nr: 9010-32.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA VIANA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142361 Nr: 1766-23.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135240 Nr: 5403-16.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSS, DIRCILENE PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 208 de 733



efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162371 Nr: 13704-78.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172604 Nr: 14266-53.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FRANCISCATO SATELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131245 Nr: 946-38.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103896 Nr: 2720-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de passamento da parte exequente (fls. 187/188), bem 

como dos documentos acostados às fls. 189/196, CITE-SE a Autarquia 

Federal para se pronunciar, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 690 

do CPC.

Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, a sucessão 

“causa mortis”.

Após, se promovida a sucessão “causa mortis” pela não-insurgência da 

Autarquia executada, CUMPRA-SE o “decisum” de fls. 178/179.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147210 Nr: 6987-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DA PIEDADE CARDOSO DE 

ARAÚJO, GILBERTO CARDOSO ARAUJO, PATRICIA CARDOSO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de passamento da herdeira Maria Aparecida Cardoso de 

Araújo (fls. 116/116-verso), bem como dos documentos acostados às fls. 

117/132, CITE-SE a Autarquia Federal para se pronunciar, no prazo de 10 

dias, nos termos do artigo 690 do CPC, oportunidade em que a Autarquia 

executada deverá se manifestar ainda sobre a requisição de pagamento, 

conforme proposto à fl. 116-verso, e a inclusão dos honorários 

advocatícios fixados nos embargos à execução.

 Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, a inclusão dos 

sucessores da herdeira pré-morta, bem como a requisição de pagamento, 

como requerida às fls. 116/116-verso.

Por outro lado, se houver insurgência, INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 dias, manifestar nos autos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278734 Nr: 8030-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR ROBERTO ROLIM DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, a implantação do benefício fora determinada pelo Juízo do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 209 de 733



feito, como se vê às fls. 33/34-verso, sem qualquer indicação de prazo 

para cessação. Logo, o benefício deverá ser pago até que sobrevenha 

decisão em contrário prolatada nos vertentes autos.

 Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 dias, mantenha/restabeleça o 

benefício até decisão em contrário, assim como para que remeta a este 

juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando 

judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Sem prejuízo da providência anterior, PROSSIGA-SE na realização da 

prova pericial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104523 Nr: 3341-08.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169687 Nr: 10728-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MARIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de falecimento do digno advogado da parte 

autora, como indicado no sistema Apolo, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, constituir novo patrono, 

oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141590 Nr: 938-27.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALENTIN DELLABETHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de falecimento do digno advogado da parte 

autora, como indicado no sistema Apolo, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, constituir novo patrono, 

oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193367 Nr: 9568-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSE KRAEMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em primeiro passo, diante da concordância da parte demandada 

(fl. 154), HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora às fls. 

147/148.No mais, na forma do artigo 85, § 3º, inciso I, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado dos honorários advocatícios.Após, INTIME-SE a parte 

demandada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo.Dessa 

feita, em havendo concordância sobre os honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento do débito principal e dos honorários 

advocatícios, conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos 

honorários contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente. 

Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após 

a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125940 Nr: 4893-37.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFF, MARIA APARECIDA FERNANDES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme o acórdão juntado anteriormente, INTIME-SE a parte autora para 

formalizar requerimento administrativo no INSS, no prazo de 30 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Uma vez intimada e transcorrido “in albis” o prazo concedido sem informar 

o protocolo do requerimento administrativo, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara e CONCLUSOS.

Por outro lado, se informado o protocolo do requerimento administrativo, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao INSS para que, no prazo de 90 dias, informe 

o resultado do requerimento administrativo, sendo que, se findar o prazo 

sem resposta, o feito deve retornar ao seu curso regular.

Vale dizer que o INSS poderá permanecer com carga dos autos pelo 

interregno de 90 dias, pois será o prazo destinado à análise do 

requerimento administrativo.

Vencido o prazo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a apresentação ou 

não de resposta pelo INSS acerca do requerimento administrativo.

Após o que, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 

dias.

Na hipótese de ter sido concedido administrativamente o benefício e, 

mesmo assim, a parte autora insistir no prosseguimento da demanda, 

INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161175 Nr: 11580-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme o acórdão juntado anteriormente, INTIME-SE a parte autora para 

formalizar requerimento administrativo no INSS, no prazo de 30 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Uma vez intimada e transcorrido “in albis” o prazo concedido sem informar 

o protocolo do requerimento administrativo, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara e CONCLUSOS.

Por outro lado, se informado o protocolo do requerimento administrativo, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao INSS para que, no prazo de 90 dias, informe 

o resultado do requerimento administrativo, sendo que, se findar o prazo 

sem resposta, o feito deve retornar ao seu curso regular.

Vale dizer que o INSS poderá permanecer com carga dos autos pelo 

interregno de 90 dias, pois será o prazo destinado à análise do 

requerimento administrativo.

Vencido o prazo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a apresentação ou 

não de resposta pelo INSS acerca do requerimento administrativo.

Após o que, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 

dias.

Na hipótese de ter sido concedido administrativamente o benefício e, 

mesmo assim, a parte autora insistir no prosseguimento da demanda, 

INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157534 Nr: 6130-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de execução promovida INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS em que pretende a repetição das parcelas 

recebidas pela parte “ex adversa”, já que, ao final, o pleito fora julgado 

improcedente. Sem delongas, falece interesse porque, sem embargo de 

entendimento contrário, tem natureza alimentar a verba recebida, além da 

boa-fé da parte “ex adversa. Logo, apresenta-se irrepetível, como faz ver 

o seguinte julgado: (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução por contado do artigo 485, inciso VI, do CPC, mormente porque 

não possui título executivo que lhe permita manejar a vertente execução. 

Sem custas. P.I.C. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135837 Nr: 6052-78.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONINA LAURA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175686 Nr: 17660-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da petição de fl. 119, REDESIGNE-SE a perícia médica, 

devendo o Sr. Gestor providenciar o necessário para tanto.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154837 Nr: 3450-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204524 Nr: 18366-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENNIO EDER RODRIGUES BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 
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exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204526 Nr: 18370-54.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204652 Nr: 18496-07.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU PEREIRA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205126 Nr: 18799-21.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Teixeira de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205298 Nr: 18928-26.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205301 Nr: 18934-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205302 Nr: 18936-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205468 Nr: 19110-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205478 Nr: 19126-63.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205506 Nr: 19178-59.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205508 Nr: 19182-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE TERZINHA DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205514 Nr: 19194-13.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA BORTOLOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205534 Nr: 19208-94.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Teixeira de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205625 Nr: 19267-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA APOLINARIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205636 Nr: 19289-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205637 Nr: 19291-13.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO LANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205639 Nr: 19295-50.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, EVAIR KICHEL ZUFFO - OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205792 Nr: 19434-02.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205870 Nr: 19521-55.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206033 Nr: 19602-04.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206061 Nr: 19654-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Augusto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206153 Nr: 19799-56.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207875 Nr: 298-82.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA BONADIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207992 Nr: 417-43.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208016 Nr: 448-63.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208319 Nr: 683-30.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208328 Nr: 701-51.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAISE PECHIM NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208640 Nr: 930-11.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209182 Nr: 1349-31.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINOR DE ASSIS GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212305 Nr: 3886-97.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213403 Nr: 4814-48.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BRANDÃO CANUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 215600 Nr: 6510-22.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DONIZETI FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240991 Nr: 9106-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206018 Nr: 19574-36.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194288 Nr: 10358-51.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fl. 137, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o ofício e 

documentos de fls. 142/170.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167633 Nr: 7866-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZAMOR LORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LO-RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - 

OAB:25645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a advogada, Dra. 

LO-RUAMA OLIVEIRA YAMASHITA - OAB/MT n. 25.645, para as 

providências de sua alçada, no prazo legal, eis que a petição de fl. 131 

veio desacompanhada do substabelecimento mencionado.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224457 Nr: 13730-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE MARTINS DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada do ofício e documento de fls. 27/30, nos 

termos da legislação vigente, do Provimento n.º 041/2016-CGJ e decisão 

de fl. 23, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal, bem como cumprir com a determinação 

constante da referida decisão.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123084 Nr: 2140-10.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIZA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 128, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128661 Nr: 7554-86.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL DONIZETE FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196819 Nr: 12281-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUSA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 115/116, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132679 Nr: 2557-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142805 Nr: 2260-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCELINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192639 Nr: 9029-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESVERALDO DE JESUS PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 25, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145883 Nr: 5591-72.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA LOPES DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904, 

MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo, bem como para regularizar a representação judicial de seu 

constituinte, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116384 Nr: 6419-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135608 Nr: 5775-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 27770 Nr: 1299-88.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Processo n° 1299-88.2005 (Cód. 27770)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 08 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-, MARCELO SOUZA DE BARROS - 

OAB:31153/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 intime-se as partes para se manifestarem quanto o cumprimento o acordo, 

então, voltem-se os autos conclusos para análise da extinção ou 

prosseguimento da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273706 Nr: 4038-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO LOPES RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270820 Nr: 1850-14.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GOMES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PÚBLICA-NÚCLEO ALTO ARAGUAIA - OAB:, EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480MT

 Ante o exposto, homologo a renúncia do crédito e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do artigo 487, III, c, do Código de Processo 

Civil.Custas remanescentes pela parte autora cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade deferida à fl. 27. Sem 

honorários de sucumbência dada a ausência de contestação.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243631 Nr: 11721-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAGNA 

MARIA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:MT 5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 exequente dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com a indicação de bens penhoráveis.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 
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4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1141 Nr: 32-14.1987.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO BEHLING, NILTON JOSÉ LONDERO, 

ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, 

WANDERLEY J. CARDOSO - OAB:6.598B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20647/O, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, MANOELLA 

LEANDRO CURTY DA CUNHA - OAB:13.801/MT, MAURY BORGES DA 

SILVA - OAB:MT- 10.129

 Autos n.º 1141

Vistos,

Considerando-se que a decisão de fls. 141 de fato determinou a exclusão 

de Irineu Zanatta e José Londeiro do polo passivo da presente execução e 

que tal decisão não foi impugnada por qualquer recurso tempestivo, 

assiste razão ao Espólio de Irineu Zanatatta quanto a impossibilidade de 

prosseguimento da execução em seu desfavor, razão pela qual determino 

o levantamento de qualquer constrição realizada em relação aos 

executados excluídos por aquela decisão.

Contudo, deixo de arbitrar honorários ao Espólio de Irineu Zanatta, visto 

que sua inclusão no polo passivo da presente demanda decorreu de 

requerimento realizado pelo próprio Espolio e que de fato contribuiu de 

forma determinante para o tumulto processual ora sanado.

Outrossim, considerando-se a permanência no polo passivo da execução 

apenas de Ernesto Behling reputo necessária antes do acolhimento do 

pedido de fls. 418, a colheita da manifestação do Exequente quanto ao 

interesse de prosseguir com a execução em relação a tais bens imóveis 

de titularidade do executado remanescente, devendo em caso afirmativo o 

exequente apresentar memória de cálculo atualizado do débito 

remanescente.

Apresentada manifestação favorável ao prosseguimento do processo em 

relação aos bens cuja penhora não foi efetivamente substituída em razão 

da exclusão dos avalistas do polo passivo da presente execução, 

expeça-se mandado de avaliação, intimando-se as partes para se 

manifestarem, devendo o exequente inclusive indicar leiloeiro.

Outrossim, manifestando o exequente o desinteresse no prosseguimento 

da execução em relação a tais imóveis, oficie-se ao Cartório para o efetivo 

levantamento da constrição, devendo o exequente indicar outros bens 

penhoráveis ou diligências necessárias para o prosseguimento do feito, 

sob pena de ser determinada a suspensão da execução.

 Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154466 Nr: 3098-88.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA HERRERA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483-A/MT

 Vistos,

Intime-se o perito para que proceda a realização da mesma, observando o 

endereço indicado.

Realizada a pericia e apresentado o laudo, colha-se a manifestação das 

partes sobre o mesmo, bem como sobre o interesse na realização de 

outras provas e então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153380 Nr: 2042-20.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, MARIA LUZIA DA SILVA VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra.Com o transito em julgado, não sendo 

apresentados pedidos atinentes ao cumprimento de sentença, arquive-se. 

Às providências.Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160579 Nr: 10553-07.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CALIXTO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6659

 Intimação do exequente para que se manifeste acerca da petição e 

documentos às fls. 129/134, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155819 Nr: 4443-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA FERREIRA BRAZ, APARECIDA MARCELA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 intime-se a parte exequente para promover a atualização do débito, 

compensando-se os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

oportunidade, deverá a parte exequente se manifestar expressamente 

quanto ao interesse na penhora do veículo localizado à fl. 120, bem como 

eventual adjudicação, sob pena de levantamento da restrição judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298189 Nr: 23339-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO HIROSHI KADOOKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA, PRESIDENTE 

DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIAPIS DE TANGARA 

DA SERRA-MT, MARIA ALVES DE SOUZA, PRESIDENTE DA COMISSAO 

ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PPUBLICOS MUNICIPAIS DE 

TANGARA DA SERRA-MT, CAMILA RAMOS COELHO MAYER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEICE MAIRA DA SILVA 

DALBERTO - OAB:15917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para juntar aos autos cópia legível do 

DOCUMENTO de fls. 22. No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262026 Nr: 26326-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MOISES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para dar cumprimento ao despacho de 

fls. 38, informando o endereço para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão ou REQUEIRA o que entender de direito no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinçao. Bem como para que fique ciente da RESTRIÇÃO 

JUDICIAL de fls. 22 (RENAJUD) e Certidão de fls. 41: CERTIFICO que 

revendo os autos constatei a existência de Restrição Judicial do Veículo 

JZV-7364, GM/CELTA, conforme comprovante de fls. 22.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285768 Nr: 13660-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jose Pereira Duarte, Cpf: 00526819120 Filiação: Avelino 

Duarte Pereira e Francisca Pereira Duarte, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Teresina,, Bairro: Dona Julia ii, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 08.05.18 o denunciado movido por motivo torpe e 

mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou matar a 

vitima por razões da condição do sexo feminino.

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258139 Nr: 23343-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALAORDE MENDES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Lucas Alaorde Mendes Gonçalves Filiação: Alexandro 

Gonçalves e Simone Mendes Gonçalves, brasileiro(a), , Endereço: Rua D, 

Qd 10, Lt 19, Bairro: Bela Vista, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 18.08.18 o denunciado trazia consigo substancia 

entorpecente causadora de dependencia física e psiquica, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Decisão/Despacho:Vistos, Lucas Alaorde Mendes Gonçalves foi 

denunciado como incurso nas sanções do art.28 da Lei 11.343/06 por fato 

ocorrido em agosto de 2017. O procedimento tramitou inicialmente no 

juizado especial e foi encaminhado para este juízo em razão do 

processado não ter sido localizado no endereço dos autos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Considerando que o denunciado não foi 

localizado, notifique-se por edital, para apresentação da defesa preliminar, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP. Às 

providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 294636 Nr: 20698-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM DE SOUZA AMORIM, ANDRESSA 

VIVIAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:MT 20.037-A, HILONES NEPOMUCENO - OAB:14764

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (interrogatório das 

acusadas Miriam de Souza Amorim e Andressa Vivian Pereira), designo o 

dia 17.12.2018, às 14horas.

 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190118 Nr: 6757-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 CERTIFICO QUE DIANTE DA PETIÇÃO DE FLS. 87/90 DOS AUTOS E 

CONSIDERANDO QUE OS AUTOS FORAM EM CARGA A DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL ERRONEAMENTE EM 06/09/2018 E RETORNARAM EM 

29/09/2018, PROCEDO NESTA DATA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

RÉU PARA APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002645-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES (INTERESSADO)

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI COSTA E SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de suas advogadas, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 07 de Março 

de 2019 ás 08:45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES (INTERESSADO)

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RENE MAGNI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de suas advogadas, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 07 de Março 

de 2019 ás 09:00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 223 de 733



 

O advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das 

partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 

21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nestes termos INTIMO o 

advogado EDUARDO ALVES MARÇAL, OAB/MT n. 13.311, para 

regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001875-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimação da parte autora para comparecer na secretaria para retirar a 

certidão de casamento devidamente retificada.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005291-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MENDES FLORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005291-16.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ORIAS BATISTA DA SILVA REQUERIDO: VALDECIR 

MENDES FLORES Vistos. 1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias, junte o comprovante de 

pagamento de custas judiciária. 2. Sem prejuízo, e observando os prazos 

fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 26/02/2019, às 13:30 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 3. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 4. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de dezembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003832-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003832-76.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANISIA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. Anisia Martins da Silva 

qualificado(a) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de 

aposentadoria por idade rural, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Informa que possui mais de 55 (cinquenta e 

cinco) anos e que sempre trabalhou na atividade rural. Instruiu a exordial 

com documentos. Citado, o requerido apresentou contestação (ID 

16189278), onde preliminarmente foi alegada a prescrição, e no mérito 

restou alegado que a requerente não comprovou o exercício da atividade 

agrícola. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial. 

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) duas 

testemunha(s) por ela arrolada(s). Em debates, a parte autora pleiteou 

pelo reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, tendo a 

autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato, a 

despeito de intimada. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. 

Não merece acolhida a prefacial de prescrição, pois consoante assente 

entendimento jurisprudencial, em se tratando de benefícios de natureza 

previdenciária, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente 

as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação, consoante os termos do enunciado da Súmula n. 85/STJ. Senão 

vejamos a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. VIÚVA. CONDIÇÃO RURÍCOLA. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TRF/1ª REGIÃO, SÚMULA 27. STJ, SÚMULA 149. LEI Nº 

8.213/91, ART. 55, § 3º. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. 

Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição não 

alcança o fundo de direito, mas somente as prestações vencidas antes 

dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os termos 

do enunciado da Súmula n. 85/STJ (TRF1 - Segunda Turma, AC nº 

1148825/MG, Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in 

DJ de 10.06.96, p. 38858; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1428836/MG, 

Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 

27.02.97, p. 10173; TRF1 - Segunda Turma, AG nº 1014020/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 24.03.97, p. 

17227; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1193586/MG, Relator 

Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, in DJ de 20.05.99, p. 24; 

TRF1 - Primeira Turma, AC nº 1228831/DF, Relator Desembargador Federal 

Carlos Olavo, in DJ de 16.11.99, p. 45). 2. O benefício previdenciário de 

pensão por morte, previsto nos artigos 18, inciso II, alínea "a", e 74 da Lei 

8.213/91, é devido aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência econômica, excluindo-se a esposa ou companheira de tal 

comprovação, ao se admitir a presunção de tal condição em seu artigo 16, 

inciso I, § 4º, da referida lei. 3. Comprovado nos autos a condição de viúva 

do falecido e a prestação de serviços rurais por ele até o seu falecimento, 

tem ela direito à pensão por morte, juntamente com os seus filhos menores 

de 21 anos, cujo benefício deve ter início a partir do requerimento 

administrativo (01.06.1994 - fl. 18 - art. 74, II, da Lei 8.213/91), eis que a 

postulação judicial ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no artigo 74, 

I, da Lei 8.213/91, ressalvando-se as parcelas que antecedem os cinco 

anos anteriores à data da propositura da ação (Súmula 85/STJ). Assim, 

tendo a presente ação sido ajuizada a 12.02.2001, estão prescritas as 

parcelas anteriores a 12.02.1996. 4. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 

6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nos 148 do S.T.J. 

e 19 do T.R.F. 1ª Região). 5. Os juros de mora, fixados no percentual de 

1,0% ao mês, devem incidir sobre as prestações vencidas a partir da 

citação e, daí em diante, sobre as que se vencerem até o efetivo 

pagamento, conforme disposto na Súmula 204 do STJ e Precedente TRF - 

1ª Região AC 2003.01.99.010913-0/MG, DJ de 19/01/2007. 6. Os 

honorários advocatícios, em face da singeleza da causa, ficam reduzidos 

para o mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante os critérios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 224 de 733



constantes do art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do C.P.C. e devem incidir 

sobre as prestações vencidas, até a data da sentença recorrida, devendo 

ser excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após essa 

data (Súmula 111 do STJ). 7. Recurso de apelação da autora que se dá 

provimento. Apelação do INSS e Reexame necessário parcialmente 

providos. (AC 2003.01.99.010971-0/MG, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Relator Carlos Moreira Alves, Segunda Turma, 13/11/2008 e-DJF1 

p.278) Rejeito, portanto, esta preliminar. 2.2 Suprida a análise da 

prescrição, passa-se ao mérito da questão. A concessão da 

aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco anos) anos (ID 15359951 p. 13). Por outro lado, exige o 

artigo 143 da Lei nº. 8.213/91[1] a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. Como o presente requerimento foi formulado após o 

ano de 2011, cumpre a postulante comprovar o exercício da atividade rural 

nos 180 meses anteriores, conforme estabelece a tabela constante do 

artigo 142 da mesma Lei. É o que se vê dos autos. As testemunhas 

ouvidas em juízo neste ato confirmaram que a autora trabalhou na 

atividade rurícola, pelo menos pelo período de 16 (dezesseis) anos, 

permanecendo na atividade rural até o ano de 2008, após ter atingido o 

requisito etário. A autora informou que residiu num sítio Santa Rita, em Bom 

Jardim, no município de Nobres-MT até o ano de 2008, tendo residido neste 

local por cerca de 16 (dezesseis) anos com seu esposo. A testemunha 

Rosalina Antônia de Oliveira informou que conhece a autora desde que a 

mesma tinha 17 (dezessete) anos. Que faz 10 (dez) anos que a autora 

veio morar na cidade de Lucas do Rio Verde-MT. Que a autora ficou mais 

um tempo morando no sítio após o esposo falecer. Que a autora morava 

no sítio Santa Rita que fica a oito quilômetro de Nobres, exercendo 

atividade rural. Que a autora ficou desde aproximadamente 1989 até 2008 

residindo no sítio. Que a testemunha era proprietária do sítio Santa Rita. A 

testemunha João Batista da Costa informou que a autora está na cidade 

de Lucas há 10 (dez) anos. Que antes a autora morava numa localidade 

há 08 quilômetros de Nobres-MT, na beira do Rio Cuiabá. Que no sitio a 

autora trabalhava na lavoura, plantando arroz, feijão, milho e, às vezes, 

pescava no rio. Como se vê, os depoimentos são uníssonos em informar o 

exercício da atividade rural pelo tempo legalmente exigido. Não bastasse 

isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a inicial a 

veracidade da(s) prova(s) testemunhal(is) ora colhida(s), sendo eles: I) 

Certidão de Casamento da requerente datada de 1968, comprovando que 

o esposo da requerente estava qualificado como lavrador (Id. 15359951 p. 

18); II) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais datada de 1974, em 

nome do esposo da requerente (Id. 15359951 p. 19); III) Certidão de 

Nascimento dos filhos da requerente, datadas de 1977, 1983 e 1987, 

indicando endereço rural da família (Id. 15359951 p. 20/22); IV) Certidão de 

Batismo dos filhos da requerente, datadas de 1987 e 1988, indicando o 

endereço rural da família (Id. 15359951, p. 23/24); V) Certidão de 

Casamento do filho da requerente datada de 1993, indicando o mesmo 

como lavrador (Id. 15359951 p. 25); VI) Carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais em nome do esposo da requerente, datada de 1994 

(Id. 15359967 p. 1); VII) Recibo da mensalidade do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais datado de 1994 – referente ao período de 01/1988 a 

08/1989 (Id. 15359967 p. 2); VIII) Documento de Cadastramento de 

Trabalhadora datado de 1994, indicando o esposo da requerente como 

segurado especial (Id. 15359967 p. 3); IX) Requerimento de Seguro 

Desemprego de Pescador Artesanal, datado de 1994, em nome do esposo 

da requerente (Id. 15359967 p. 4); X) Certificado de Cadastro de Pescador 

datado de 1996, em nome do esposo da requerente (Id. 15359967 p. 5); 

XI) Carteira de Pescador, em nome do esposo da requerente, revalidada 

em 1997/1998 e 1999 (Id. 15359967 p. 6); XII) Requerimento de Seguro 

Desemprego de Pescador Artesanal em nome do esposo da requerente 

datado de 1996 (Id. 15359967 p. 7); XIII) Guia de recolhimento referente à 

aquisição da carteira de pescador pelo esposo da requerente datada de 

1996 (Id. 15359967 p. 8); XIV) Certificado de Matrícula em nome do esposo 

da requerente qualificado como pescador datado de 1996 (Id. 15359967 p. 

9); XV) Requerimentos de Seguro Desemprego de Pescador Artesanal em 

nome do esposo da requerente, datados de 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001 

e 2002 (Id. 15359967 p. 10/12, Id. 15359980 p. 3, 5, 8 e 10); XVI) 

Atestados da Colônia de Pescadores datados de 1998, 1999, 2000 e 2001 

em nome do esposo da requerente (Id. 15359980 p. 1, Id. 15359980 p. 4, 6 

e 9); XVII) Carteira de vacinação do filho da requerente indicando o 

endereço rural da família datada de 1999 (Id. 15359980 p. 2); XVIII) 

Carteira de Pescador em nome do esposo da requerente datada de 2001 

(Id. 15359980 p. 7); XIX) Carteira de Aposentador em nome do esposo da 

requerente, o qual foi reconhecido como segurado especial (Id. 15359980 

p. 11); XX) Certidão de Óbito do Esposo da requerente, indicando que o 

mesmo exercia a profissão de pescador na época do falecimento, 2004 

(Id. 15359980 p. 12). Portanto, resta preenchido o requisito do início de 

prova material. O fato de a requerente não ter trazido para os autos os 

demais documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não 

constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, 

até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 3. 

DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido 

contido na inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à 

autora do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, 

inclusive 13º salário, devido a partir da data do requerimento administrativo 

(09/07/2018). Por estarem presentes os requisitos da prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem como o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata 

de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, concedo ainda 

tutela antecipada para o fim de determinar a implantação do benefício na 

folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob 

pena de pagamento de multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem 

reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança[2]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Anisia Martins da Silva; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; c) renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais) - salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 09/07/2018 

(data do requerimento administrativo – Id. 15359980 p. 13); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) período a ser considerado como 

atividade rural: mais de 180 meses; h) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 28 de 

novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002188-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002188-35.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOSE FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do 

processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de setembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001584-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK (REQUERIDO)

ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001584-40.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MOACIR FREY REQUERIDO: ADAIR EUGENIO KAVALEK, 

ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME Vistos etc. 1. Trata-se de ação autônoma 

de produção antecipada de provas, de natureza preparatória, ajuizada por 

Moacir Frey em face de Escritório Contábil Paraná e Adair Eugenio 

Kavalek, aduzindo, em síntese, que sofreu execução fiscal (autos 

1002781-98.2016.8.11.0045), com origem na CDA n. 20159178, em razão 

de irregularidades de escrituração de livros fiscais, cuja a 

responsabilidade era da parte requerida; que estes se recusaram a 

fornecer informações, documentos e demais justificativas sobre suposta 

infração, acarretando na penhora de valores na conta da parte autora; 

que há fundado receio de que a prova venha a tornar-se impossível ou 

muito difícil, já que o prazo para apresentação dos embargos à execução 

fiscal é de 30 (trinta) dias; que a prova pode viabilizar a autocomposição, 

até mesmo na desnecessidade de apresentação de embargos à execução 

fiscal; que o prévio conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação (embargos à execução fiscal); indica os fatos sobre 

os quais a prova há de recair com o fito de elidir a responsabilidade fiscal 

do autor perante a execução fiscal em comento. Pede, ao final, a 

procedência da ação. Juntou documentos. 2. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Dispõe o artigo 381 do CPC: Art. 381. A produção antecipada da 

prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que 

venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 

na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 

viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação. Ainda, o artigo 382, caput, da lei civil adjetiva: Art. 

382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a 

necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os 

fatos sobre os quais a prova há de recair. Compulsando o executivo fiscal 

indicado (autos 1002781-98.2016.8.11.0045), verifica-se pela 

manifestação da parte autora – Moacir Frey (id. 14635374), que em 

26/07/2018 firmou Termo de Confissão de Dívida, quitando o débito em 

parcela única, pugnando pela extinção do executivo fiscal em razão do 

pagamento. Como visto, a finalidade basilar deste procedimento era a 

produção de provas, em caráter de urgência, para instruir os embargos à 

execução fiscal, o que não mais persiste, esvaziando o objeto da 

presente ação. Se assim é, denota-se que ocorreu a perda superveniente 

do interesse de agir na presente demanda, posto que houve o 

cumprimento da obrigação fiscal, sem qualquer manejo do propalado 

embargos. 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução do mérito com supedâneo no art. 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pelo autor. Sem condenação em honorários 

advocatícios, haja vista que sequer angularizada a relação jurídica 

processual. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 6. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo. Lucas do Rio 

Verde, 17 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003552-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR NORMA DOERN EICHELT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003552-08.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NAIR NORMA DOERN EICHELT REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL “Vistos etc. 1. Nair Norma Doern Eichelt 

qualificado(a) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de 

aposentadoria por idade rural, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Informa que possui mais de 55 (cinquenta e 

cinco) anos e que sempre trabalhou na atividade rural. Instruiu a exordial 

com documentos. Citado, o requerido apresentou contestação (Id. 

15899310), onde preliminarmente foi alegada a prescrição, e no mérito 

restou alegado que a requerente não comprovou o exercício da atividade 

agrícola. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial. A 

parte requerente apresentou impugnação (Id. 16668390) rechaçando os 

argumentos expendidos pela requerida na peça contestatória. Durante a 

presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) ouvida(s) duas 

testemunha(s) por ela arrolada(s). Em debates, a parte autora pleiteou 

pelo reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, tendo a 

autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato, a 

despeito de intimada. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. 

Não merece acolhida a prefacial de prescrição, pois consoante assente 

entendimento jurisprudencial, em se tratando de benefícios de natureza 

previdenciária, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente 

as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação, consoante os termos do enunciado da Súmula n. 85/STJ. Senão 

vejamos a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. VIÚVA. CONDIÇÃO RURÍCOLA. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TRF/1ª REGIÃO, SÚMULA 27. STJ, SÚMULA 149. LEI Nº 

8.213/91, ART. 55, § 3º. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. 

Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição não 

alcança o fundo de direito, mas somente as prestações vencidas antes 

dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os termos 

do enunciado da Súmula n. 85/STJ (TRF1 - Segunda Turma, AC nº 

1148825/MG, Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in 

DJ de 10.06.96, p. 38858; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1428836/MG, 

Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 

27.02.97, p. 10173; TRF1 - Segunda Turma, AG nº 1014020/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 24.03.97, p. 

17227; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1193586/MG, Relator 

Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, in DJ de 20.05.99, p. 24; 

TRF1 - Primeira Turma, AC nº 1228831/DF, Relator Desembargador Federal 

Carlos Olavo, in DJ de 16.11.99, p. 45). 2. O benefício previdenciário de 

pensão por morte, previsto nos artigos 18, inciso II, alínea "a", e 74 da Lei 

8.213/91, é devido aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência econômica, excluindo-se a esposa ou companheira de tal 

comprovação, ao se admitir a presunção de tal condição em seu artigo 16, 

inciso I, § 4º, da referida lei. 3. Comprovado nos autos a condição de viúva 

do falecido e a prestação de serviços rurais por ele até o seu falecimento, 

tem ela direito à pensão por morte, juntamente com os seus filhos menores 

de 21 anos, cujo benefício deve ter início a partir do requerimento 

administrativo (01.06.1994 - fl. 18 - art. 74, II, da Lei 8.213/91), eis que a 

postulação judicial ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no artigo 74, 

I, da Lei 8.213/91, ressalvando-se as parcelas que antecedem os cinco 

anos anteriores à data da propositura da ação (Súmula 85/STJ). Assim, 

tendo a presente ação sido ajuizada a 12.02.2001, estão prescritas as 
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parcelas anteriores a 12.02.1996. 4. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 

6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nos 148 do S.T.J. 

e 19 do T.R.F. 1ª Região). 5. Os juros de mora, fixados no percentual de 

1,0% ao mês, devem incidir sobre as prestações vencidas a partir da 

citação e, daí em diante, sobre as que se vencerem até o efetivo 

pagamento, conforme disposto na Súmula 204 do STJ e Precedente TRF - 

1ª Região AC 2003.01.99.010913-0/MG, DJ de 19/01/2007. 6. Os 

honorários advocatícios, em face da singeleza da causa, ficam reduzidos 

para o mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante os critérios 

constantes do art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do C.P.C. e devem incidir 

sobre as prestações vencidas, até a data da sentença recorrida, devendo 

ser excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após essa 

data (Súmula 111 do STJ). 7. Recurso de apelação da autora que se dá 

provimento. Apelação do INSS e Reexame necessário parcialmente 

providos. (AC 2003.01.99.010971-0/MG, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Relator Carlos Moreira Alves, Segunda Turma, 13/11/2008 e-DJF1 

p.278) Rejeito, portanto, esta preliminar. 2.2 Suprida a análise da 

prescrição, passa-se ao mérito da questão. A concessão da 

aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco anos) anos (Id. 14889348 p. 1 – nascida em 

01/02/1962). Por outro lado, exige o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91[1] a 

comprovação do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. Como o presente 

requerimento foi formulado após o ano de 2011, cumpre a postulante 

comprovar o exercício da atividade rural nos 180 meses anteriores, 

conforme estabelece a tabela constante do artigo 142 da mesma Lei. É o 

que se vê dos autos. As testemunhas ouvidas em juízo neste ato 

confirmaram que a autora trabalhou na atividade rurícola, pelo menos pelo 

período de 27 (vinte e setes) anos (desde 1990), permanecendo na 

atividade rural até a presente data. A testemunha Herberto Riewe 

informou que conhece a autora desde 1992 ou 1993, ocasião em que a 

mesma já residia na chácara que está até a presente data. Que a autora 

mora no local com o marido e o filho. Que na propriedade cultivam verdura 

e criam animais, e não possuem empregados nem maquinários. Que eles 

vendem os produtos para os vizinhos e utilizam para consumo próprio. A 

testemunha Ivete informou que conhece a autora desde 1986. Que era 

vizinha de sítio na Linha 11. Que o casal ficou no local até 1990, quando 

veio morar na chácara onde o casal reside até hoje. Que eles criam 

animais e plantam. Que sabe que o marido da requerente trabalha na 

prefeitura como motorista de ônibus até a presente data. Que a requerente 

sempre ficou laborando na chácara do casal, apesar do trabalho do 

marido. Conquanto o marido da requerente tenha exercido o labor urbano 

desde 1993, é certo que restou caracterizado período contínuo de labor 

rural especificamente da autora, que sempre permaneceu na labuta rural 

sem qualquer vínculo empregatício urbano, o que se mostrou possível 

diante da proximidade da propriedade rural do casal da cidade de Lucas 

do Rio Verde-MT, não descaracterizando, por conseguinte, a natureza da 

atividade da requerente como rural. Como se vê, os depoimentos são 

uníssonos em informar o exercício da atividade rural pelo tempo legalmente 

exigido. Não bastasse isso, vislumbra-se dos documentos que 

acompanharam a inicial a veracidade da(s) prova(s) testemunhal(is) ora 

colhida(s), sendo eles: I) Certidão de Casamento da requerente datada de 

1979, comprovando que o esposo da requerente estava qualificado como 

agricultor (Id. 14889274 p. 17); II) Nota de Crédito Rural datada de 1982, 

em nome do esposo da requerente, qualificado como agricultor (Id. 

14889274 p. 18/19); III) Nota Fiscal datada de 1983 em nome do esposo da 

requerente indicando o endereço rural da família (Id. 14889274 p. 20); IV) 

Nota de Crédito Rural datada de 1984, em nome do esposo da requerente 

qualificado como agricultor (Id. 14889274 p. 21/22); V) Nota Fiscal datada 

de 1984 em nome do esposo da requerente indicando o endereço rural da 

família (Id. 14889274 p. 23); VI) Comunicação de Ocorrência de Perdas 

datada de 1984, em nome do esposo da requerente, indicando o endereço 

rural da família (Id. 14889274 p. 24); VII) Contrato de Financiamento ao 

Consumidor datado de 1985 em nome do esposo da requerente qualificado 

como agricultor (Id. 14889274 p. 25/26); VIII) Nota Fiscal datada de 1985 

em nome do esposo da requerente, indicando o endereço rural da família 

(Id. 14889318 p. 2); IX) Nota Promissória datada de 1985, em nome do 

esposo da requerente indicando o endereço rural da família (Id. 14889318 

p. 3); X) Nota Fiscal datada de 1985, em nome do esposo da requerente 

indicando o endereço rural da família (Id. 14889318 p. 4); XI) Nota Fiscal de 

Produtor datada de 1986, em nome do esposo da requerente indicando o 

endereço rural da família (Id. 14889318 p. 5); XII) Nota Fiscal datada de 

1987, em nome do esposo da requerente, indicando o endereço rural da 

família (Id. 14889318 p. 6); XIII) Romaneio de Pesagem datado de 1989, em 

nome do esposo da requerente (Id. 14889318 p. 7); XIV) Cadastro 

Agropecuário datado de 1989 em nome do esposo da requerente 

indicando endereço rural da família (Id. 14889318 p. 8/9); XV) Nota Fiscal 

datada de 1989 em nome do esposo da requerente (Id. 14889318 p. 10); 

XVI) Documento de Arrecadação em nome do esposo da requerente (Id. 

14889318 p. 11); XVII) Autorização para Fixação de Preços de Produtos 

Agrícolas datada de 1990 em nome do esposo da requerente (Id. 

14889318 p. 12); XVIII) Nota fiscal datada de 1990 em nome do esposo da 

requerente indicando o endereço rural da família (Id. 14889318 p. 13); XIX) 

Romaneio datado de 1990 em nome do esposo da requerente (Id. 

14889340 p. 1); XX) Nota Promissória Rural datada de 1991 em nome do 

esposo da requerente (Id. 14889340 p. 2); XXI) Autorização para Fixação 

de Preços de Produtos Agrícolas em nome do esposo da requerente, 

datada de 1991 (Id. 14889340 p. 3); XXII) Fixação de Preço Definitivo 

datada de 1991 em nome do esposo da requerente indicando o endereço 

rural da família (Id. 14889340 p. 4); XXIII) Nota Fiscal de Produtor datada de 

1991 em nome do esposo da requerente indicando o endereço rural da 

família (Id. 14889340 p. 5); XXIV) Nota Fiscal de Produtor datada de 1991 

em nome do esposo da requerente indicando o endereço rural da família 

(Id. 14889340 p. 6); XXV) Declaração Anual de Produtor Rural datada de 

1991 em nome do esposo da requerente indicando o endereço rural da 

família (Id. 14889340 p. 7/8); Portanto, resta preenchido o requisito do 

início de prova material. O fato de a requerente não ter trazido para os 

autos os demais documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 

8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, 

hodiernamente, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento à autora do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do 

requerimento administrativo (04/04/2018 – Id. 14889340 p. 9). Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, concedo ainda tutela antecipada para o 

fim de determinar a implantação do benefício na folha de pagamento do 

requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem reais), a ser revertida em 

prol da parte autora. 3.2. As prestações em atraso serão pagas de uma 

só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 

8.213/91, bem como legislação superveniente, incidindo tal correção 

desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das 

Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem 

como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo 

essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 

30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados 

à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança[2]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 
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mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Nair Norma Doern Eichelt; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; c) renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais) - salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 04/04/2018 

(data do requerimento administrativo – Id. 14889340 p. 9); e) renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) período a ser considerado como 

atividade rural: mais de 180 meses; h) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 29 de 

novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101411 Nr: 22240-74.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115359 Nr: 6858-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118250 Nr: 8569-47.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118737 Nr: 8798-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENILDO DOS SANTOS LOBATO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100512 Nr: 6326-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 93/96, restando extinto o processo com 

resolução do mérito.

2. Custas e Honorários nos termos do acordo.

3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182).

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 6567-41.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL INFORME NUMERO DA CONTA BANCARIA PARA O 

LEVANTAMENTO DO ALVARA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108142 Nr: 2909-72.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do advogado da parte autora:"Certifico que, em cumprimento ao 

mandado nº 68868, Código 108142, faço a devolução do mandado em 

cartório em virtude do endereço para cumprimento do mandado 

encontrar-se localizado no município de Sorriso-MT. Assim sendo não foi 

possível efetuar a INTIMAÇÃO do requerente NIVALDO OLIVEIRA.

Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898 Nr: 99-76.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para as providências 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33302 Nr: 3133-20.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para as providências 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82981 Nr: 2432-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEISSON MACIEL GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos, guia de recolhimento 

de diligência para cumprimento de mandado de avaliação. Valor de R$ 

30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18260 Nr: 2694-48.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ROMANO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/O, JOÃO GOMES DE SANTANA - OAB:5384, 

JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B, KAMILL SANTANA 

CASTRO E SILVA - OAB:11887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se acerca da resposta do 

perito de fls. 139/143. Prazo de 10 dias.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001503-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes acerca da juntada do cronograma de visitas assistidas.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001579-86.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da autarquia 

executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente 

impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. Reputo prejudicado o 

pedido veiculado no evento nº 15962115, haja vista a implantação da 

aposentadoria por invalidez em prol do autor (evento nº 16442008 - pág. 

2). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002181-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EMBARGANTE)

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002181-09.2018.811.0045. Proceda-se a intimação dos 

embargantes para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, ambos do 

CPC/15], se manifestem sobre a impugnação apresentada. Proceda-se 

também a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

11 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000645-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FLORIANO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000645-94.2017.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 3.º, § 

9.º do Decreto-lei n.º 911/1969, Determino que se proceda a inclusão de 

restrição judicial, através do sistema Renajud, na margem do prontuário 

administrativo do veículo. Expeça-se novo mandado de busca e 

apreensão, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

acostada ao ID n.º 16501889, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 
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4942084. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002560-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jéssica Regina Wohlemberg - Pregoeira Oficial - Responsável pelo Pregão 

Presencial nº 046/2017 (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002560-81.2017.8.11.0045. Proceda-se à citação dos 

litisconsortes necessários Barazetti Prestadora de Serviços Ltda, Jaelson 

Florentino de Oliveira, Max Prime Ltda. - ME e Nilson Lopes Rodrigues – 

ME, registrando-se os referenciais de endereço indicados na petição 

arquivada no evento n.º 14637858, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem defesa/informações. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003195-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO ALEIXO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003195-62.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, ajuizada por Denivaldo Aleixo de Souza contra 

Ympactus Comercial S/A. Proceda-se a citação da requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, 

CPC/15]. No mesmo ato, intime-se a requerida para que, no de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos descritos no item ‘c’ da petição inicial, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a requerente 

pretende comprovar com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81421 Nr: 635-43.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA RANCATTI TIRLÔNIO, ANDREA 

CARLA TIRLONI, ANTONIO CARLOS TIRLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes para manifetar acerca do da avaliação de fl. 186, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001536-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO ANTONIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001536-52.2016.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, em sede de cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública, as matérias de defesa se encontram restritas ao rol 

elencado nos incisos I a VI do art. 535 do Código de Processo Civil/2015, 

dentre elas a ocorrência de qualquer causa modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. 

É, portanto, nestas condições, vedado à parte objetivar voltar a discutir 

questão no processo que, em momento anterior, já foi objeto de decisão 

judicial [art. 507 do Código de Processo Civil/2015; art. 473 do Código de 

Processo Civil/1973]. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos, que versam a respeito 

de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: STJ, REsp 1319361/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 10/05/2013; STJ, REsp 1395322/SP, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 25/09/2013. Portanto, devido à ausência de 

arguição de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação 

ocorrida posteriormente ao julgamento da fase de conhecimento, Deixo de 

Conhecer da contestação veiculada pela autarquia requerida no evento nº 

15762445, até mesmo porque este tipo de defesa (contestação) é 

totalmente inviável na etapa de cumprimento de sentença. Preclusa esta 

decisão judicial, com fundamento no conteúdo normativo do art. 535, § 3.º 

do Código de Processo Civil/2015, Determino que se providencie o 

pagamento da quantia em dinheiro, estabelecida nos cálculos 

apresentados pelo credor, mediante Requisição de Pequeno Valor a ser 

cumprida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005339-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEORCIVANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005339-72.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

mormente o teor da CTPS (evento nº 16984983 – pág. 3) e do extrato do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais (evento nº 16985247 – pág. 1), 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

apresenta condições de saúde para o exercício de seu trabalho habitual, 

visto que possui vínculo de emprego, com a empresa BRF S/A, desde a 

data de 19/07/2014, sendo que a última remuneração ocorreu em 07/2018. 

Importante registrar, ainda, que não restou demonstrado risco concreto de 

dano atual e iminente, condição necessária para a antecipação dos efeitos 

da tutela, haja vista que, afora o fato de a autora estar auferindo renda 

com seu trabalho, o longo período transcorrido (mais de dois anos), desde 

o indeferimento administrativo do benefício (17/06/2016), fez desaparecer 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela, sem 

oportunizar o contraditório. Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação (‘periculum in 

mora’), e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita 
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altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Considerando-se as particularidades da causa e como forma de 

adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI 

do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia 

requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas e, como 

regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para momento 

oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência de 

conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005236-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO PIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005236-65.2018.8.11.0045. Com efeito, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de 

concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do 

devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento, apenas adquire validade/viabilidade técnica se 

comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor, 

dispensada a efetiva notificação pessoal. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que a devolução do aviso de recebimento, desprovido 

da efetiva notificação, pelo motivo “não procurado”, como no caso (evento 

nº 16875199 – pág. 19), compromete a validade da notificação e 

exige/demanda, para o efeito de constituição regular da mora contratual, 

que se concretize a notificação, mediante a expedição de edital, através 

de protesto do título. Todavia, importa lembrar, desde logo, que a 

constituição em mora do devedor, derivada de protesto de título, mediante 

a expedição de edital, somente adquire validade/viabilidade técnica se 

esgotados os meios de localização da parte devedora, notadamente por 

meio do envio de intimação pela via postal no endereço previsto no 

contrato, consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça em recurso repetitivo [STJ, REsp 1398356/MG, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. P/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, DJe 30/03/2016]. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que a notificação extrajudicial do 

devedor não se efetivou de forma válida, com fundamento no conteúdo do 

art. 321 do Código de Processo Civil, Determino que a companhia 

requerente promova a emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) 

dias, com o objetivo de apresentar documentação idônea, hábil a 

demonstrar a constituição do devedor, de maneira válida, em mora, sob 

pena de indeferimento da exordial. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005300-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANDREA DA COSTA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005300-75.2018.811.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (evento nº 16950407 - págs. 1/5), 

e que a requerida, devidamente notificada para fins de satisfazer a 

obrigação (evento nº 16950412 - pág. 3), deixou de efetivar a liquidação 

da dívida. Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo Ford/Focus 

Sedan 2.0, placa NPN-1911, chassi 8AFFZZFFC9J228838, ano/modelo 

2008/2009, em nome de Marcia Andrea da Costa Magalhães. Nomeio, para 

o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o 

representante legal da instituição financeira requerente. Lavre-se o termo 

de compromisso de depositário judicial. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Proceda-se à citação da ré para que: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da medida liminar, requeira a 

purgação da mora, realizando o pagamento integral da dívida, que deve 

compreender o pagamento das prestações vencidas e vincendas, 

acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 

911/1969], das custas judiciais e dos honorários de advogado, arbitrados 

em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002564-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DIAS CORTEIS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002564-21.2017.8.11.0045. Por erro/equívoco material, 

ocasionado pelo excesso de trabalho, foi proferido despacho liminar, que 

recebeu a petição inicial e determinou o processamento do feito segundo 

as regras do procedimento da ação de execução por quantia certa, 

quando, na verdade, o rito deveria ser da ação monitória. Portanto, 

Reconsidero a decisão judicial arquivada no evento n.º 9018172 para a 

finalidade de determinar o processamento do feito de acordo com as 

regras do procedimento da ação monitória. Intime-se a autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, indique o endereço da ré. Após, apresentado o 

endereço, proceda-se à citação da ré para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda ao pagamento da quantia em dinheiro descrita na inicial, 

acrescida de honorários de advogado no percentual de 5% do valor 

atribuído à causa [art. 701 do Código de Processo Civil], ouformule 

embargos à ação monitória [art. 702 do Código de Processo Civil]. O 
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cumprimento espontâneo do mandado judicial isentará o réu do pagamento 

de custas do processo [art. 701, § 1.º do Código de Processo Civil]. A 

ausência de pagamento e a não-apresentação de embargos à ação 

monitória produzirá a constituição, de pleno direito, de título executivo 

judicial, independentemente de qualquer tipo de formalidade [art. 701, § 2.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 

de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001837-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GPAV - GARCIA PAVIMENTACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001837-28.2018.8.11.0045. Item I – A citação da pessoa 

jurídica deve se efetivar através da entrega do mandado à pessoa com 

poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário 

responsável pelo recebimento de correspondências [art. 248, § 2.º do 

Código de Processo Civil]. No caso concreto, não subsistem provas que 

demonstrem que a funcionária Ketsia de Tal exerça função de gerência ou 

de administração ou que seja responsável pelo recebimento de 

correspondências na empresa requerida. Indefiro, portanto, o pedido de 

citação na pessoa da referida funcionária. Item II – Indefiro, também, nesta 

quadra processual, o pedido que objetiva a aplicação da pena fruto da 

prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. A configuração da 

conduta atentatória à dignidade da Justiça pressupõe, como requisito 

indispensável, que a parte ou o terceiro não-integrante da lide, intimada, 

deixe de cumprir com a decisão judicial e não crie embaraços para sua 

efetivação. Há necessidade, por via de consequência, de que se proceda 

à “intimação prévia e específica”. Não subsiste, na hipótese concreta, a 

consumação da “intimação específica” da parte e da terceira, que somente 

foi questionada informalmente pelo oficial de justiça — que, por dever 

funcional, deveria ter realizado a citação por hora certa da empresa 

requerida. Item III – Deveras, como fórmula/regra geral, o ato de citação e 

intimação por hora certa se concretiza, em princípio, independentemente, 

de ordem judicial e pressupõe que o meirinho empreenda diligências, por 

duas vezes, no domicílio/residência da parte sem o encontrar e que, ao 

mesmo tempo, também exista suspeita de ocultação [art. 252 do Código de 

Processo Civil]. Contudo, se o magistrado, de acordo com as 

circunstâncias concretas, constata a existência de indícios de ocultação 

do réu, pode excepcionalmente determinar a citação e intimação por hora 

certa [cf.: TJPB, Apelação n.º 0125012-80.2012.815.0011, 4.ª Câmara 

Especializada Cível, Rel. João Alves da Silva, DJe de 15/04/2016]. Pois 

bem. Na hipótese concreta, segundo os informes produzidos no processo, 

é possível divisar que foi tentada, sem êxito, a realização da citação da 

requerida, no endereço cadastrado no processo, quando o oficial de 

justiça, em contato com uma funcionária, obteve a informação de que o 

representante legal da empresa requerida se encontrava ausente e que “o 

proprietário da empresa esta sempre em viagem e que dificilmente para no 

escritório. Afirmou ainda que ele não tem nenhum funcionário que atende 

pela empresa na ausência do dono. Diz não ter seu telefone e não sabe 

onde mora” (evento n.º 15540898). Subsiste, nestas circunstâncias, 

suspeita concreta e fundada de ocultação da requerida. Portanto, diante 

deste cenário, Determino que se proceda à citação da requerida, por hora 

certa. Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004562-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CRISTINA DIAS PENA (RÉU)

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004562-24.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud 

e Siel, visando obter informações a respeito do atual endereço das 

requeridas. Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, 

proceda-se a citação das requeridas, mediante a expedição de mandado e 

carta precatória, registrando-se todos os referenciais de endereços 

indicados nos extratos dos sistemas anexos, nos termos da decisão 

acostada ao ID n.º 10944900. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 

de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000148-80.2017.8.11.0045. Calcule-se o valor das custas 

judiciais e proceda-se à intimação do autor para que efetive o pagamento, 

sob pena de protesto. Após, arquive-se o processo. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000703-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ELTON ROWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANNE SEAWRIGHT ROWE OAB - MT17637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000703-63.2018.811.0045. Trata-se de Pedido de Tutela 

Cautelar em Caráter Antecedente formulado por James Elton Rowe contra 

Campo Norte Armazéns Gerais Ltda, em que o requerente visa a 

restituição do produto soja em grãos, depositado nos armazéns da 

empresa requerida. Concedida a tutela de urgência e promovida a citação 

da requerida. A empresa requerida deixou o prazo de resposta 

transcorrer ‘in albis’ ( evento nº 15171727). Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o relatório. Passo a decidir. Deveras, segundo a 

norma de regência, a tutela antecipada, concedida em caráter 

antecedente, nos termos do art. 303 Código de Processo Civil/2015, 

torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o 

respectivo recurso [art. 304 do CPC/2015]. Nesta senda, concedida a 

tutela de urgência, em caráter antecedente, para o efeito de determinar a 

restituição do produto soja em grãos depositado pelo autor (Id. 11948360), 

verifica-se que não foi interposto recurso (Id. 15171727), razão pela qual 

a decisão liminar tornou-se estável e o processo deve ser extinto, na 

forma do que dispõe o art. 304, §1º do Código de Processo Civil/2015. 

Assim, diante desta perspectiva estrutural, partindo do pressuposto 

elementar de que não houve interposição de recurso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, como consequência 

direta: a) Declaro Estabilizada a decisão que concedeu a tutela de 

urgência (Id. 11948360); b) Declaro Extinto o processo, com julgamento do 

mérito, com supedâneo no teor do art. 304, §1º c/c o art. 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil, Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, considerando-se 

o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e 

o intervalo de tempo que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. Cristiano 
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dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003501-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELLIN PIVATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MALHEIROS PRADO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003501-94.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação Monitória 

promovida por Kellin Pivatto em desfavor de Elvira Malheiros Prado, em 

visa a satisfação da obrigação jurídica. Foi proferido despacho que 

deliberou por indeferir o benefício da assistência judiciaria gratuita. 

Devidamente intimada, a autora deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para 

pagamento das custas judiciais. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. O recolhimento/quitação das 

custas judiciais constitui pressuposto processual de regularidade formal 

da demanda. A ausência de pagamento das custas judiciais acarreta no 

cancelamento da distribuição e na extinção do processo [art. 290 e art. 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil/2015]. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que foi 

proferida decisão judicial, que deliberou por ordenar a intimação da autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetivasse o pagamento das 

custas judiciais e que a requerente, devidamente intimada para efetivar a 

quitação das custas processuais, quedou-se inerte (ID n.º 15932836). Por 

via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que a requerente deixou de realizar a liquidação das custas processuais, 

dentro do prazo assinalado, considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV e art. 82, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução 

do mérito. Preclusa esta decisão, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002313-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO STUMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E DRESSEL - BRINDES - ME (REQUERIDO)

ENIO DRESSEL (REQUERIDO)

GUSTAVO DRESSEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT0015079A 

(ADVOGADO(A))

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002313-66.2018.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Pois bem. Da análise minuciosa do 

material cognitivo produzido no processo, denota-se que a decisão judicial 

prolatada, não revela a existência de qualquer ponto obscuro, omissão, 

contradição ou erro material, pois examinou todas as questões de direito 

relevantes para decisão de mérito. Entretanto, a decisão judicial atacada 

padece de, claro e inequívoco, ‘error in judicando’. É que, a decisão judicial 

determinou, de maneira simultânea, a citação da empresa requerida e a 

intimação do autor para que se manifestasse sobre a defesa apresentada 

pelo réu. A adoção deste procedimento pode, em tese, trazer prejuízos ao 

requerente, porque a empresa requerida, que ainda não foi citada, terá 

condições de conhecer parte dos contra-argumentos do autor antes 

mesmo de formular sua defesa no processo. Ante o exposto, 

considerando-se a existência de flagrante ‘error in judicando’, CONHEÇO 

os embargos de declaração deduzidos, para o fim de Promover a 

retificação do veredicto arquivado no evento n.º 15817941, para o fim de 

sobrestar, até decisão posterior em sentido contrário, a ordem de 

intimação do autor para se manifestar a respeito da impugnação 

apresentada por Ênio Dressel. Cumpra-se a decisão judicial arquivada no 

evento n.º 15817941 no que não-conflitar com esta decisão. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002827-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA PAZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA PAZ SILVA OAB - MT18743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002827-53.2017.8.11.0045. Cuida-se de Requerimento de 

Liquidação de Sentença ajuizado por Adriana da Paz Silva contra 

Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree), em que visa a quantificar e 

apurar a existência de saldo credor, derivado do investimento da quantia 

de R$ 8.849,25 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos) na aquisição do plano denominado “AD Central Family”. 

Asseverou que não contou com tempo hábil para que a executada 

realizasse o pagamento das bonificações do plano, pois a empresa 

executada foi impedida de realizar suas atividades. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido, para o fim de declarar a existência de crédito em 

favor da requerente. Foi procedida à citação da requerida. A requerida 

não apresentou contestação. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

conclui-se que a companhia requerida, devidamente intimada, não 

apresentou resposta/contestação (evento n.º 12099668). Deveras, de 

acordo com a norma de regência, a falta de contestação induz, como 

consequência automática, a incidência dos efeitos materiais da revelia e 

produz presunção de veracidade, de natureza relativa, dos fatos 

articulados por parte do autor na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Examinando o contexto de provas produzido no processo, 

denota-se, de forma segura, que a requerente realizou “investimento” no 

valor de R$ 8.849,25 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e 

cinco centavos) para efetivar a aquisição do plano chamado “AD Central 

Family”, mediante a liquidação de boleto bancário, emitido pela empresa 

executada (evento n.º 9243607). Da análise meticulosa do conteúdo do 

“regulamento geral de clientes”, elaborado pela empresa executada, 

depreende-se que a adesão a qualquer dos planos de divulgação exigia o 

pagamento prévio da quantia de U$ 50,00 (cinquenta dólares americanos), 

conforme se evola do teor da cláusula 5.1 do “regulamento geral de 

clientes” (evento n.º 9075594). O teor da redação do “regulamento geral 

de clientes”, elaborado pela empresa executada, prevê também que o 

pagamento das bonificações aos clientes/divulgadores deveria se efetivar 

mediante a emissão de cheques nominais ou depósito em conta bancária, 

conforme registra o conteúdo da cláusula 4.1 do “regulamento geral de 

clientes” (evento n.º 9075594). A sentença de mérito, proferida na ação 

civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, definiu, sobre o tema, que 

“B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral 

Family a ré Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores que os 

mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da rede 

Telexfree, inclusive em razão de recompra de contas recebidas por 

anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser 

deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de 

venda” (sic). Isso significa dizer, portanto, por inferência racional, como 

forma de dar vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e 

encargo probatório, que constitui ônus da empresa executada 

comprovar/demonstrar, na hipótese concreta, a efetivação do pagamento 

das bonificações da rede ou a realização das recompras das contas [art. 
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373, inciso I do Código de Processo Civil]. E não subsiste, no processo, 

prova que demonstre a ultimação destes fatos. Por via de consequência, 

diante desta moldura, levando-se por linha de estima a comprovação da 

existência da relação contratual e a ausência de prova idônea que 

demonstre a ocorrência de abatimentos no valor “investido”, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que a procedência do pedido desponta como medida 

inquestionável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

liquidação de sentença formulado por Adriana da Paz Silva contra 

Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree), para o fim de: a) Declarar 

Líquido a existência de saldo credor, em favor da exequente, no valor de 

R$ 8.849,25 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos), decorrente da aquisição do plano chamado “AD Central 

Family”, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, 

desde a data do efetivo pagamento, e juros moratórios no percentual de 

12% ao ano, contabilizados a partir da data da citação da empresa 

requerida no processo de conhecimento (29/07/2013), conforme item B.7 

da sentença de mérito, proferida na ação civil pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001, e de U$ 50,00 (cinquenta dólares 

americanos), a ser convertido em moeda corrente nacional (Real), 

levando-se em consideração a cotação na data da publicação desta 

sentença, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescido de juros 

moratórios na ordem de 12% ao ano; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com 

esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a executada no pagamento de custas judiciais e honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal 

que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162535 Nr: 7497-20.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, Filiação: 

Maria Penha de Souza, brasileiro(a), natural de Santa Amélia-PR, 

solteiro(a), lavrador, Telefone (66)99676-9847. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 29/01/2019, às 15:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. O presente processo executivo de pena 

foi encaminhado a este Juízo pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca 

de Nova Mutum/MT para continuidade da fiscalização do cumprimento das 

condições no regime semiaberto impostas ao recuperando e demais 

providências, em virtude do mesmo ter declinado endereço no Município de 

Lucas do Rio Verde/MT.2. Dessa forma, e considerando o teor da certidão 

de fl. 537, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções 

Penais, designo audiência de justificação para o dia 29 de janeiro de 2019, 

às 15h30min, oportunidade em que o reeducando poderá apresentar 

justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do 

regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente 

feito, podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.3. Intime-se o recuperando pessoalmente e via edilícia4. Dê 

ciência ao Ministério Público e a Defesa.5. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 11 de dezembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106549 Nr: 292-50.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ GRANELA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON LUIZ GRANELA NUNES, Rg: 

2099714-0, Filiação: Vanilde Granela Nunes e Ari Nunes, data de 

nascimento: 30/10/1988, brasileiro(a), natural de Nova Mutum-MT, 

solteiro(a), Telefone 65 99196936. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 29/01/2019, às 16:15, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155964 Nr: 3478-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO RUAN DE SOUZA TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Do cálculo de pena

Analisando detidamente o cálculo de pena impugnado, observo que de 

fato houve duplicidade de período na contagem do livramento condicional, 

vez que foi computado o tempo de cumprimento e detração penal de 

mesmo período, considerando a data base fixada.

No entanto, o sistema utilizado para cálculo de pena (MGP) não permite a 

retirada do período de detração penal do livramento condicional, mas 

somente da data base de tal beneficio.

Assim sendo, acolho a cota ministerial, e de consequência, determino a 

alteração da data base do livramento condicional para o dia posterior ao 

último dia de detração penal.

 Com efeito, proceda-se a confecção de novo cálculo da pena, 

observando o acima alinhavado e, após, dê ciência às partes para 

manifestação em 03 (três) dias, ficando desde já homologado se não 

houver impugnação, caso em que deverá ser remetida cópia ao 

recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, providenciando 

atestado de comportamento carcerário e parecer ministerial com razoável 

antecedência.

 2. Do cálculo da pena de multa

Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, intime-se o 

recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem pagamento, o 

que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente para inscrição 

na dívida ativa.

3. Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162302 Nr: 7326-63.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY CARLOS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 
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FERNANDES - OAB:18677/O, Sidnei Ribeiro Santana - OAB:21019 MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de janeiro de 2019, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, intime-se a Equipe Multidisciplinar do Fórum desta Comarca para que 

realize o acompanhamento da vítima, em especial no momento da 

audiência de instrução e julgamento.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153754 Nr: 2137-07.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS, 

CLAUDIONOR DA CONCEIÇAO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,1. Do despacho saneadorNão havendo preliminares a serem 

apreciadas, e não vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O 

FEITO POR SANEADO, e de consequência, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 13h30min. Saliento 

que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao final, 

interrogados os réus.Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus 

Defensores, bem como as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa. Requisite-se, se necessário. Se houver testemunhas residentes 

em outra Comarca, expeça-se imediatamente Carta Precatória.Findo, 

reitere-se a solicitação de escolta constante no item “1.b” da decisão de fl. 

119.2. Do pedido de revogaçãoGustavo Paulino dos Santos, qualificado 

nos autos, por intermédio de Advogado constituído, formulou pedido de 

revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, não estarem 

presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis necessários 

para a decretação da prisão preventiva do requerente, aliado ao fato do 

mesmo apresentar todas as condições pessoais favoráveis (fls. 165/171). 

(...)ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a 

decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, pelos seus 

próprios fundamentos, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelo requerente Gustavo Paulino dos Santos, 

qualificado nos autos.3. Às providências e expedientes necessários, 

observando-se as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162457 Nr: 7439-17.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BEZERRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Gonçalves 

Sambugari - OAB:23900 MT, Yaissa Alexandre Bragagnolo - 

OAB:24723 MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado, na 

pessoa de seu procurador para que, no prazo de 03 (três) dias, 

MANIFESTE-SE sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 20 que não 

localizou a testemunha.

INTIMADO ainda para que, no mesmo prazo, havendo interesse, INFORME 

o atual endereço da testemunha.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILANE LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória expedida para citação da parte 

reclamada, com a finalidade negativa. Diante disso, CANCELO a audiência 

designada e, ato contínuo, INTIMO a parte autora, por seu advogado e via 

DJE, para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de 

dezembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010417-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA CONCEICAO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR OAB - DF29190 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo assinalado no despacho, INTIMO a parte 

exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 

de dezembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCO V. RIBEIRO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da certidão 

do Oficial de Justiça, CANCELO a audiência de conciliação em razão da 

iminência de sua realização e, ato contínuo, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de dezembro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005354-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005354-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDUARDO DOBRE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto etc. Dispensado o relatório. EDUARDO DOBRE, qualificado na inicial, 
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ingressou com AÇÃO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS c/c PEDIDO 

de OBRIGAÇÃO de FAZER e PEDIDO de ANTECIPAÇÃO de TUTELA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

sustentando, em síntese, que recebeu uma fatura cobrando o valor de R$ 

9.890,50 (nove mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos 

centavos), a título de recuperação de energia, em decorrência de uma 

avaliação no medidor da UC realizada pela reclamada. Nos termos do 

artigo 300 do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência é 

indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do requerido. Após 

analisar a inicial e os documentos que a acompanharam, entendo 

presentes a verossimilhança da alegação e o perigo da demora, razão 

porque deve ser deferida a tutela pleiteada. No caso em apreço, a 

pertinência material está calcada na relação de consumo existente entre 

as partes, conforme denotam os documentos inclusos. A verossimilhança 

da alegação se consubstancia no fato de que a reclamante é usuário do 

serviço de energia elétrica conforme se observa da fatura que instrui a 

inicial, demonstrando, em primeiro plano, estar adimplente com a 

contraprestação que lhe cabe. Ademais, preliminarmente, percebe-se que 

a requerente possui média de consumo muito inferior à atualmente 

cobrada pela empresa requerida. Outrossim, nos termos do artigo 22 do 

Código de Defesa do consumidor os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quando essenciais contínuos. O perigo da demora é 

evidente pois, o fornecimento de serviço de energia elétrica é 

indispensável às atividades cotidianas, em especial para manter os 

alimentos em bom estado de conservação. Por fim, não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade já que a continuidade do serviço é dever da 

concessionária, ora requerida e, em caso de irregularidade, deverá a 

requerente arcar com os custos do serviço consumido. Posto isso, defiro 

a tutela antecipada pretendida pela requerente, para determinar que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora nº 6/476897-4, bem como para que não haja 

cobrança ou inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, em razão do débito discutido, até o deslinde da ação, a contar a 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que 

presentes os seus requisitos legais. Em relação ao pedido de inversão do 

ônus da prova a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o 

entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro 

Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio 

Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ousem recursos, aplicáveis nos casos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O 

conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser 

apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer 

a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de 

desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial 

deverá realizar o agendamento de audiência de conciliação de acordo com 

a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005350-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEDRO WERLANG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005350-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO PEDRO WERLANG 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Visto etc. 

Dispensado o relatório. Cuida-se de ação ordinária c/c danos morais c/c 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada promovida por 

Gilberto Pedro Werlang em face Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Lucas do Rio Verde -SAAE qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a 

parte autora, em síntese, que é consumidor dos serviços de agua e 

esgoto requerida. Destaca que a partir do mês de novembro de 2017, 

passou a receber faturas com o valor exorbitante, incompatível com o 

consumo da residência. Após ter o fornecimento de agua interrompido no 

mês de junho de 2018, quitou a faturas pendentes de pagamento. 

Entretanto, no mês de julho até outro de 2018 as faturas continuaram em 

valor incompatível com o uso diário da residência. Em sede de tutela de 

urgência, requer seja a requerida compelida a se abster de suspender o 

fornecimento de água esgoto, até a resolução do mérito da presente 

demanda. É a síntese. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, 

para a concessão da tutela de urgência é indispensável a comprovação 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que 

fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do requerido. Após analisar a inicial e os documentos que a 

acompanharam, entendo presentes a verossimilhança da alegação e o 

perigo da demora, razão porque deve ser deferida a tutela pleiteada. No 

caso em apreço, a pertinência material está calcada na relação de 

consumo existente entre as partes, conforme denotam os documentos 

inclusos, bem como diante do débito discutido nos autos, com o risco de 

suspensão do fornecimento do serviço de água. A verossimilhança da 

alegação se consubstancia no fato de que a reclamante é usuário do 

serviço de águas e esgoto do município, bem como pela discrepância das 

faturas cobradas nos meses subsequentes a outubro de 2017. Outrossim, 

nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do consumidor os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais contínuos. 

Assim, também lhe socorre a previsão legal de que, na cobrança de 

débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, consoante se 

poderá verificar do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O 

perigo da demora é evidente, pois o fornecimento de serviço de água é 

indispensável às atividades cotidianas, sendo que a suspensão do seu 

fornecimento as prejudicaria. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, 

uma vez que no caso de improcedência da reclamatória, o reclamante 

deverá fazer frente aos pagamentos necessários para satisfação do 

débito, caso as cobranças sejam realmente devidas. Não se trata, por 

óbvio, de supressão dos meios lícitos de coerção para recebimento de 

créditos por parte do reclamante, mas de assegurar o direito de ação 

tendente à revisão de cláusulas do instrumento particular de assunção e 

confissão de dívida. Posto isso, DEFIRO a liminar pretendida pelo 

reclamante, o que faço para determinar que a parte reclamada se 

abstenha de suspender o fornecimento do serviços de água na residência 

da reclamante em relação as faturas do mês de julho de 2018 até 

novembro de 2018, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que presentes 

os seus requisitos legais. Em relação ao pedido de inversão do ônus da 

prova a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o 

entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro 

Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio 

Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência vai além do sentido 

literal das expressões pobre ousem recursos, aplicáveis nos casos de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O 

conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser 

apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer 
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a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de 

desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria do Juizado Especial 

deverá realizar o agendamento de audiência de conciliação de acordo com 

a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001459-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA APARECIDA SILVA CORDEIRO (RÉU)

LUIZ CANDIDO CORDEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001459-09.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO RÉU: VILMA APARECIDA SILVA 

CORDEIRO, LUIZ CANDIDO CORDEIRO DESPACHO Intime-se os 

requeridos, para que manifestem sobre o pedido de desistência da ação, 

formulado pelos autores, conforme Id. 12824339, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo que seu silêncio será interpretado como anuência. Intimem-se 

e cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de dezembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001400-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE AQUINO TOMAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CEZAR ORLANDI OAB - MT20955/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º VISTOS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem acerca das provas que pretendem produzir, 

indicando, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004753-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJALMA DOMINGOS PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004753-06.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: DEJALMA DOMINGOS 

PAULINO Houve pedido de desistência da ação, conforme Id. 12999858, 

contudo a advogada peticionante, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECC, 

não possui procuração nos autos. Intime-se o autor, a juntar procuração 

da advogada acima referida, para homologação do pedido de desistência, 

no prazo de 15(quinze) dias. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de dezembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001582-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. D. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. R. D. N. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

M T  -  C E P :  7 8 4 5 5 - 0 0 0  N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1001582-07.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 7.870,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: DIEGO DA SILVA 

Endereço: AV PERNAMBUCO, SN, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ERLANE 

FERREIRA SANTOS Endereço: , LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça ao ID 15939901. LUCAS DO RIO 

VERDE, 12 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000726-09.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 22.896,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: ANA CANDIDA DA SILVA 

POLO PASSIVO: INSS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado(a) do polo ativo, para no prazo de 05(cinco) dias, 

se manifestar acerca do Laudo Pericial juntado. LUCAS DO RIO VERDE, 12 

de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001822-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001822-59.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 40.174,08 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE DOMINGOS DA SILVA 

Endereço: RUA GENOVA, 990 S, VENEZA, VENEZA, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de 

dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005225-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PERTILE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005225-70.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 2.653,46 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - 

ME Endereço: Rua Citrino n. 2036 N, tessele Junior, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: EVERALDO PERTILE - ME 

Endereço: Av. Goias, 1792 S, Veneza, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito LUCAS DO RIO VERDE, 12 de dezembro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000278-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. A. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000278-36.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: JOAO 

PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua Rui barbosa, QD48 lote 27, Parque das 

Americas, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: 

Nome: GERCI MARIA ALVES DA SILVA Endereço: Rua faveiro, 3111, s, 

cerrado, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, 

para no prazo legal, impugnar à contestação juntada nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 12 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001535-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1001535-96.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.448,00 

ESPÉCIE: [CONCESSÃO, CONVERSÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: DOUGLAS HENRIQUE MOTA Endereço: RUA PALMEIRA DAS 

MISSÕES, 2388, S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para no prazo de 05(cinco) 

dias se manifestar acerca da juntada do Laudo Pericial. LUCAS DO RIO 

VERDE, 12 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 238 de 733



expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ED WILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001530-74.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 29.574,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), 

AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: ED WILSON DA SILVA Endereço: Rua Copaíba, 000, 

Bandeirantes, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, SALA 09, 3 

ANDAR, ED. TH, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-286 A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, na 

qualidade de polo passivo, para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar 

acerca do Laudo Pericial juntado. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de dezembro 

de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002008-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES THEODORO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002008-82.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 113.948,40 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO RODOBENS S.A. Endereço: rua Estado de Israel, 975, Banco 

Rodobens S.A., Vila Clementino, SÃO PAULO - SP - CEP: 04022-901 POLO 

PASSIVO: Nome: RAFAEL ALVES THEODORO Endereço: RUA MARIA 

RODRIGUES FERREIRA, (RES AZALÉIAS), LOTEAMENTO PARQUE DAS 

ROSAS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78717-800 Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo 

legal, se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, bem como 

efetuar a complementação de diligência, no valor de R$ 1.896,00 (hum mil, 

oitocentos e noventa e seis reais), cujo boleto deverá ser gerado no site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de 

dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38034 Nr: 3071-43.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO SONEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BALABAN, CELIO GOERTZ 

XAVIER, MARLENE ZAROUR XAVIER, VIZINHO CEREAIS INDUSTRIA, 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramon Rodrigues - 

OAB:18074 A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Impulsiono os autos a fim de intimar a advogada Fábia Mara P. Favaretto 

Andrade, subscritora da petição de p. 209, para que apresente os 

referidos anexos, posto que a petição veio desacompanhada de 

quaisquer documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87070 Nr: 869-88.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - OAB:, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - OAB:145.521/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20093 Nr: 1305-91.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDONÇA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS BIGNELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102272 Nr: 22663-34.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.65. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118244 Nr: 8563-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO FREIRE FELISBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de pp.31/36, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 135370 Nr: 3745-87.2013.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Impedimento->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR GELLER, DAIANA TAISA PUHL GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, MARIA CECILIA 

PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda o translado de cópias da sentença e do acórdão proferido 

nestes autos, juntando aos autos em apenso, após arquivem-se os 

presentes autos dando-se as baixas de estilo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20093 Nr: 1305-91.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDONÇA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS BIGNELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, tendo as partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada à pp. 141/143, entabularam acordo, 

requerendo a sua homologação e extinção do feito.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos requeridos com a 

firma devidamente reconhecida, bem como pelos procuradores das partes 

constituídos nos autos, os quais possuem poderes para transigir e fazer 

acordos, conforme procurações acostadas às p. 07, a homologação de 

rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO os acordos pactuados entre as partes às 

pp. 141/143, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente 

acordo havido entre as partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença.

Sem custas, em razão da gratuidade de justiça (p.10) e honorários 

advocatícios da forma pactuada (pp. 141/143).

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a 

escrivania o trânsito em julgado, após, aguardem-se os presentes autos 

em cartório até o cumprimento do pactuado no prazo estipulado 

(10.01.2021), que deverá ser comprovado no prazo de 10 (dez) dias da 

data referida.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40941 Nr: 1246-30.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR BASCHERA SAVI, FAZENDA 

ESMERALDA, JÚLIO CINPAK, NAIANE MIQUELI CINPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, 

REGINALDO FERNANDES - OAB:MT/9.638, REVEL - OAB:

 B) Julgar improcedente a ação contra os requeridos: JULIO CINPAK, 

NAIARA CINAK E FAZENDA ESMERALDA.Condeno o autor ao pagamento 

de 30% das custas processuais sendo que os 70% restante ficará a 

cargo da requerida Zenir Baschera Savi. Condeno a requerida Zenir 

Baschera Savi ao pagamento dos honorários advocatício ao advogado do 

autor, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação. 

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado 

dos requeridos, Júlio Cinpak e Naiane Cinpak, em 15% (quinze por cento), 

sobre o valor dado a causa. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117620 Nr: 8199-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR GELLER, DAIANA TAISA PUHL GELLER, 

VALDIR PASSARINI CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE FISCHER KRAUSS - 

OAB:OAB/SP 165.263, RAQUEL MANSANARO - OAB:OAB/SP 271.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 .Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios 

levantados pelos embargantes, Valdir Passarini Casonatto e Maria Lucia 

Casonato, bem como pelo autor, Fazenda Paulistas Reunidas Ltda, às pp. 

692/694, para modificar a decisão proferida as pp. pp. 672/680, nos 

seguintes termos:1) Declarar como tempestiva a contestação apresentada 

pelos requeridos, Valdir Passarini Casonatto e Maria Lucia Casonato, as 

pp. 452/470, protocolada na data de 10.12.2013. 2)De consequência 

determino que a escrivania proceda a retificação da certidão de p. 

671.3)Retificar a decisão proferida a p. 679, segundo parágrafo, para 

retirar os seguintes dizeres: “muito menos no prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 513, parágrafo único do 

Código Civil”Determino que os autores comprovem o recolhimento das 

custas processuais remanescentes, sobre o valor da causa, que foi 

retificado, para a quantia de R$ 7.129.575,00 (sete milhões, cento e vinte e 

nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais), conforme petição de pp. 

424/429, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Decorrido o prazo recursal voltem-me conclusos para 

designação de audiência instrutória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115640 Nr: 7034-83.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITABEM RIO VERDE IMOVEIS EIRELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:OAB/SP 240.050, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora a fim de manifestar-se 

da petição da requerida de p. 178.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31830 Nr: 1726-76.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA GRAPIGLIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

CARLA A. M. DAROLD VALCANAIA - OAB:MT/12.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.91/95 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101969 Nr: 6218-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro parcialmente os pedidos contidos na petição de pp. 40/41, 

considerando que a certidão para fins de protesto, já foi expedida e 

encontra-se acostada na contra capa dos autos, assim ordeno que seja 

intimada pessoalmente a exequente para que venha retirá-la na 

escrivania.

Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito para inclusão do nome da 

devedora no cadastro de inadimplente, caso tal providência não tenha sido 

tomada.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis das comarcas de Tapurah e 

Sorriso, para que nos enviem informações da existência de imóveis em 

nome da executada, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se Cumpra-se. Dando-se ciência a Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25656 Nr: 3506-22.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONORINO LUCION, IRIDE SANAGIOTTO 

LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Certique-se a intimação das partes da decisão proferida as pp. 161/167, 

bem como o decurso do prazo recursal.

Intime-se o Banco/Exequente, para que junte planilha atualizada do débito, 

conforme parâmetros estabelecidos na decisão de pp. 161/167, no prazo 

de 15(quinze) dias.

Uma vez juntada a planilha de cálculo do valor devido, determino que seja 

expedido termo de penhora do imóvel matriculado sob o n. 22.570 (p. 

174/175), em seguida expeça-se mandado para avaliação do imóvel, 

procedendo o oficial de justiça a intimação do exequente e de sua esposa 

da referida penhora, bem como da memória de cálculo do valor devido que 

será apresentasda pelo banco exequente, para que manifestem os 

devedores no prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104513 Nr: 1034-67.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IDERLAN DA SILVA AGENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRDIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, SERASA EXPERIAN, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO ( 

SCPC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT-14992/A, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33.389/PR, 

LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT

 Defiro os pedidos de produção de prova oral, depoimentos pessoal das 

representantes das requeridas e do autor e testemunhais.

Designo audiência de instrução para o dia 23 de abril de 2019, às 16h00.

Initmem-se as partes para que arrolem suas testemunhas no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de preclusão.

Consigne-se que caberá ao advogado da parte requerente informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, por meio de carta com aviso de recebimento, 

juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Douradina/PR, para oitiva 

da testemunha Aparecido Benedito dos Santos, no endereço indicado à p. 

208 dos autos.

Intimem-se as partes pessoalmente e seus respectivos advogados pelo 

DJE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002283-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SIDNEY CASAVECCHIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002283-65.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOSE SIDNEY 

CASAVECCHIA VISTOS, ETC. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, em tramite 

entre as partes acima identificadas. Em petição constante do Id. 15344371, 

o exequente requereu a extinção e arquivamento do feito, em virtude do 

pagamento. Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, 

DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Não houve constrição nos presentes autos. Sem 

custas, eis que a parte sequer foi citada. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P. R. I. C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001667-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGREX DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSALINO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do 

advogado da parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça 

para cumprimento da determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o 
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pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento 

que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se 

claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

Central de Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 12 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001693-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA GOMES OAB - MG39152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI APARECIDO MAPELLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do 

advogado da parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça 

para cumprimento da determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento 

que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se 

claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

Central de Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 12 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001564-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE 

GOIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX WILSON FERREIRA BARBOSA OAB - GO18736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKO VIVIANI JAYME KUMAGAI XAVIER (REQUERIDO)

LATICINIO NETO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do 

advogado da parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça 

para cumprimento da determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento 

que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se 

claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

Central de Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 12 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103659 Nr: 4556-77.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casanova & Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. LANG E CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida, Dr. José Renato De Moraes, nos termos do artigo 431, da CNGC 

- Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85671 Nr: 186-26.2013.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Aparecida Mollmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Gonçalves Ribeiro, Larissa Faria 

Ribeiro, Edilson Junior Mollmann Ribeiro, Everton Vinicius Mollmann Ribeiro, 

Leticia Faria Ribeiro, Julia Mollmann Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto César Lima 

Teixeira - OAB:13152 - GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dr. Anderson Valente Araújo, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001792-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIKE VENTURA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1001792-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de evidência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de evidência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 

legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 

órgão julgador a um juízo de quase certeza. A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova do inadimplemento bem como fora o 

devedor constituído em mora, conforme previsão contida no artigo 2º, 

parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, plenamente cabível a 

concessão da tutela provisória de evidência. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória consistente na busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, 

determino a inserção de restrição judicial diretamente na base de dados do 

sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. 

Considerando que o sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, é uma ferramenta que possibilita tanto a 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, determino que a 

restrição em questão seja inserida por meio do referido sistema. Quando 

do cumprimento do mandado, ficam desde já os longa manus cientificados 

que o depósito do bem apreendido deverá ser efetivado em poder do 

requerente ou daquele que o represente (expressamente), por analogia ao 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ficando este na 

condição de fiel depositário até a consolidação da propriedade do bem em 

seu poder (artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda 

que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste no cumprimento do mandado, com a 

consequente liberação do veículo. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão para o bem descrito na inicial, bem como de seus respetivos 

documentos, conforme previsão do artigo 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que não admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 
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dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). Intime-se 

o requerente e expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 11 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001779-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINTO CANABRAVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ARTHUSO ARANTES FARIA OAB - MG181537 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001779-97.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: 

RODRIGO PINTO CANABRAVA Malgrado tenha a parte autora deixado de 

requerer os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber a 

ausência de recolhimento das custas e despesas de ingresso. Assim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001815-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZIADORA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001815-42.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSIAS 

RIBEIRO GONCALVES Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo aos requerentes, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Sem prejuízo, 

cumpre-me registrar que de acordo com o art. 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, “a petição inicial indicará: os nomes, os prenomes, o 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu;”. Contudo, analisando os autos, verifiquei a parte autora deixou 

de indicar o polo passivo, cingindo-se em afirmar a inexistência de 
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pessoas legítimas para figurarem como tal, mostrando-se inviável o 

processamento do feito. Registre-se, ad argumentandum, que o próprio 

espólio, devidamente representado, poderá eventualmente figurar como 

requerido. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial com a devida regularização processual, 

sob pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001798-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDICITRUS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO REIFF TOLLER OAB - SP188968 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE MORAIS FILHO OAB - SP145755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001798-06.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDICITRUS 1) 

Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) 

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento 

devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em 

havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001835-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR JOSE DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001835-33.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BUNGE 

ALIMENTOS S/A 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001173-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. C. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. S. (REQUERIDO)

A. M. D. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da requerida Jaciara 

Souza Santos, por meio de seu advogado da certidão de ID nº 16997936 e 

da audiência de conciliação designada nos autos para o dia 06/02/2019 às 

13:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000559-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA FERNANDES (RÉU)

LEONARDO MARTINS FERNANDES (RÉU)

PAULO MORAIS FERNANDES (RÉU)

ROSMARY ROCHA MARTINS FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida para 

informar nos autos dados bancários ( Conta, Banco, Agência e CPF do 

titular da conta) para o levantamento do valor bloqueado nos autos via 

Bacen Jud (ID nº 13114100 e 13114104).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONICE SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OLIVEIRA ALVES (RÉU)

ODENILDE DE LACERDA ALVES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que proceda ao preparo da 

Carta Precatória de de citação/intimação a ser expedida à Comarca Barra 

do Garças - MT, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando a este Juízo 

as devidas Guias recolhidas para posterior encaminhamento da Deprecata 

para cumprimento. Do mesmo modo, a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE do inteiro teor do Despacho proferido nos autos (Id 

16998181), que segue vinculado, que designou audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 13h30min (MT), e deu 

outras providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001585-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROGERIO DA PAIXAO COSTA (RÉU)

ORISMAR RODOLFO TIMOTEO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16585170 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 22/01/2019 às 17:00 horas (MT).

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105600 Nr: 5543-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 5543-16.2015.811.0021 – Código: 105600.

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Leudiana Martins Gomes

PARTE RÉ: Corcino Ferreira Soares

CITANDO(A, S): Requerido(a): Corcino Ferreira Soares Filiação: Sivirino 

Ribeiro Soares e Maria Antonia Ferreira Soares, brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Osvaldo Sobrinho, Nº 16, Bairro: Vila 2000, Cidade: Confresa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 9.456,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de alimentos ajuizada pela 

requerente em face do requerido, acima qualificados. Esgotados os meio 

para efetivação da localização do requerido, pelo MM. Juiz de Direito foi 

determinada sua citação através do presente edital.

DESPACHO: Cópia anexa.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 11 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83065 Nr: 1908-32.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Biasibetti Ltda - ME, Jaqueline 

Pezzini, Elton Jones Bettio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1908-32.2012.811.0021 – Código: 83065.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Supermercado Biasibetti Ltda - ME e Jaqueline Pezzini 

e Elton Jones Bettio

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Elton Jones Bettio, Cpf: 01021425133, 

Rg: 1.643.736-5 SSP MT Filiação: Elmo Bettio e Tereza Bettia, data de 

nascimento: 10/07/1980, brasileiro(a), natural de Vista gaucha-RS, 

solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua 19, Nº 1150, Bairro: Operário, 

Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Jaqueline Pezzini, Cpf: 01184313156, Rg: 14194563 SSP 

MT Filiação: , brasileiro(a), convivente, comerciante, Endereço: Rua Trinta 

e Oito, Nº 31, Quadra 47, Residencial Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Supermercado Biasibetti Ltda - Me, CNPJ: 

08603271000143, brasileiro(a), Endereço: Rua 10, N°1058, Bairro: 

Operário, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/06/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 33.898,24

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima qualificados, acerca 

da penhora realizada nos autos às fls. 45/46, para que, no prazo legal, 

caso queira, manifestem-se com aquilo que entenderem de direito acerca 

do fato.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública Estadual, ajuizou perante este 

Juízo, a presente ação em face dos executados, alegando ser credora da 

mesma da importância de R$ 49.454,00, representada pela CDA nº 

20125357. Esgotados todos os meios para localização do executado, pelo 

MM Juiz da 2ª vara da Comarca de Água Boa-MT, foi deferido a intimação 

dos mesmos através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 11 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029183 Nr: 1209-31.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1209-31.2018.811.0021 – Código: 1029183.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Guilherme Pereira Batista

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Guilherme Pereira Batista, Cpf: 

04953656105, Rg: 2975552-2 SSP MT Filiação: Weberti Cordeiro Batista e 

Alessandra Pereira dos Santos, data de nascimento: 30/03/2005, 

brasileiro(a), natural de Água boa-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: 

Rua D-07, Nº 49, Bairro: Guarujá Expansão, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 3. Assim sendo, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a REMISSÃO concedida pelo ilustre 

representante do Ministério Público, às fls. 34/34-v, ao adolescente 

Guilherme Pereira Batista, como forma de exclusão do processo, 

aplicando-lhe a medida socioeducativa de advertência, nos termos do art. 
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126 do ECA. / Sem custas (artigo 141, § 2°, do ECA). / Ciência ao 

Ministério Público e ao adolescente. / Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. / Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Registre-se. Intimem-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 11 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94109 Nr: 3229-34.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edegar Stecker - OAB:OAB/DF 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/SC 16808-0, Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de intimação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça deste Estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu recolhimento, 

com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4371 Nr: 481-83.2001.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do credor quanto à reunião dos feitos, 

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT solicitando 

informações quanto ao andamento do processo n. 54-67.1993.811.0021 

(Código n. 2376) a fim de que este Juízo possa analisar tal possibilidade, 

conforme o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16026 Nr: 2974-57.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Raimundo de Freitas - 

OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos permaneçam 

em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse 

prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85851 Nr: 364-72.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Andre Honda Flores, Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gomes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 A ausência de sucessão processual após o prazo concedido para tal 

finalidade, nos termos da decisão à fl. 129, leva a extinção do processo, 

ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do 

processo.Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

 Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114000 Nr: 4746-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON G. DE OLIVEIRA - ME, Adailton 

Galdino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Não foi indicado bens pelo exequente. Assim, nos termos do art. 921 

do CPC, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo.

Em razão disso, com base no art. 921 do CPC, este Juízo DETERMINA o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do 

feito.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110632 Nr: 2799-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Costa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84876 Nr: 3714-05.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 3 – Não foi indicados bens pelo exequente, nem promovida à remoção de 

bens móveis, sendo realizadas diligências na tentativa de localização, 

porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo, 

remetendo-se ao arquivo provisório.

4 – Nesse sentido, este Juízo entende que não pode o credor reiterar 

eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a 

consultas no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em que pese o credor ter 

direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende 

seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e 

compromete a razoável duração de todos os demais processos.Em razão 

disso, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo DETERMINA o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do 

feito.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1034169 Nr: 4452-80.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Rebelatto, Claudivan de Souza Wanderley 

Rebelatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Andrade Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 1 – Forte nos fundamentos antes consignados, este Juízo DEFERE a 

liminar vindicada para o fim de mantê-los sob a posse do bem constrito, 

até ulterior deliberação neste processo, nos termos do art. 678 do CPC.

 2 – CITE-SE o embargado, por meio do DJE, para oferecer resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos art. 679 do CPC.

3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

4 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1034168 Nr: 4451-95.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Rebelatto, Chrislayne do Carmo Souza 

Rebelatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Andrade Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 1 – Forte nos fundamentos antes consignados, este Juízo DEFERE a 

liminar vindicada para o fim de mantê-los sob a posse do bem constrito, 

até ulterior deliberação neste processo, nos termos do art. 678 do CPC. 2 

– CITE-SE o embargado, por meio do DJE, para oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, na forma dos art. 679 do CPC.3 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.4 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105201 Nr: 5320-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 1 – Diante do exposto, este Juízo REJEITA a alegação de fraude à 

execução, ante a ausência de comprovação concreta de sua ocorrência.

 2 – DEFERE-SE o pedido do exequente, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

3 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Não obstante, diante do requerimento apresentado pelo exequente (fl. 

105), este Juízo DEFERE o pedido de bloqueio via “RENAJUD”, eis que se 

encontra em consonância com o art. 831, “caput” e art. 835, IV do Código 

de Processo Civil.

5 – Em caso de existência de bens, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique a localização deles, bem como a 

disponibilidade para a sua remoção, sob pena de tornar sem efeito o ato.

 6 – Diante do requerimento, DEFERE-SE o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

7 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2234 Nr: 37-26.1996.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 3 – Não foi indicados bens pelo exequente, nem promovida à remoção de 

bens móveis, sendo realizadas diligências na tentativa de localização, 

porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo, 

remetendo-se ao arquivo provisório.

4 – Nesse sentido, este Juízo entende que não pode o credor reiterar 

eternamente os mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a 

consultas no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em que pese o credor ter 

direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende 

seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e 

compromete a razoável duração de todos os demais processos.Em razão 

disso, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, este Juízo DETERMINA o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1034327 Nr: 4563-64.2018.811.0021

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdOR, RSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, para autorizar a adolescente JAMILE DE OLIVEIRA ROCHA a visitar 

seu companheiro ROBERTO SILVA HORA, juntamente com seu filho, nos 

termos previstos no Manual de Procedimento Operacional Padrão do 

Sistema Penitenciário de Mato Grosso.Sem custas.Ciência ao Ministério 

Público e à parte autora.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo TJ/MT. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114963 Nr: 5421-66.2016.811.0021

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Antonio Prestes Stein, Gelci Giacomolli Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – OFICIE-SE à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

especificamente no processo n. 394-54.2006.811.0021 (Código n. 13449), 

em que há apelação pendente de julgamento (Apelação Cível n. 

145549/2016) a fim de que possa informar nos autos à existência desta 

demanda ajuizada por Wilson Antônio Prestes Stein e Gelci Giacomolli 

Stein em que as partes pretendem a modificação do regime de casamento.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para que 

possa apresentar parecer no prazo de 15 (quinze) dias.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34866 Nr: 3879-23.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Rodrigues Sobrinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 1 – Diante da apresentação da manifestação em face da impugnação às 

fls. 196/198 na qual alega, entre outras questões, a preclusão 

consumativa, INTIME-SE o impugnante para que em 15 (quinze) dias possa 

manifestar a respeito.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88022 Nr: 2452-83.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em análise à manifestação à fl. 167, verifica-se que o executado visa 

à reconsideração da sentença à fl. 165.

 No entanto, tal instrumento é inidôneo para tal desiderato.

 Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido de intimação da parte credora 

na forma solicitada, tendo em vista a existência de coisa julgada.

 2 – Diante disso, sendo certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029536 Nr: 1415-45.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Miranda Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – Diante do momento processual do feito, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, devendo justificar as 

razões para a produção, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.

 2 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito.

 3 – Na sequência, venham os autos CONCLUSOS.

4 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029009 Nr: 1092-40.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Junior Pereira de Almeida Figueredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do momento processual do feito, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, devendo justificar as 

razões para a produção, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.

 2 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito.

 3 – Na sequência, venham os autos CONCLUSOS.

4 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99350 Nr: 1871-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Água Boa Palace Hotel Ltda - ME, Loreni Maria 

Jascoski, Espolio de Gabriel Elias Jascoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Ante o pedido do credor, este Juízo DEFERE a citação por oficial de 

justiça dos devedores Água Boa Palace Hotel Ltda. e Loreni Maria 

Jascoski.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35317 Nr: 4330-48.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transumar Transportes Rodoviario Ltda, 

Robson Moreira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste acerca do resultado da demanda de recuperação judicial. 2 - 

CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 3467 Nr: 24-37.1990.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar da Motta - ME, Edemar da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dóris Rodrigues Henriques - 

OAB:OAB/RS 30.335

 1 – Diante do Provimento n. 13 da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato 

Grosso , este Juízo DETERMINA o arquivamento provisório do feito.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102587 Nr: 3809-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlandina de Jesus Bagolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcy Militão Bagolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento da União (fl. 119), este Juízo DETERMINA a 

intimação da inventariante para manifestar a respeito.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2179 Nr: 13-66.1994.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT

 1 – Diante do requerimento do credor quanto à reunião dos feitos, 

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT solicitando 

informações quanto ao andamento do processo n. 54-67.1993.811.0021 

(Código n. 2376) a fim de que este Juízo possa analisar tal possibilidade, 

conforme o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1740 Nr: 15-70.1993.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT

 1 – Diante do requerimento do credor quanto à reunião dos feitos, 

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT solicitando 

informações quanto ao andamento do processo n. 54-67.1993.811.0021 

(Código n. 2376) a fim de que este Juízo possa analisar tal possibilidade, 

conforme o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88618 Nr: 3021-84.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venina de Moura Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Não havendo atendimento à decisão de fl. 119, este Juízo DETERMINA 

a remessa do feito ao arquivo provisório a fim de que a parte possa 

promover a adequação do instrumento de mandato para fins de 

levantamento de numerário.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88156 Nr: 2583-58.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willias Alves Batista - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bambozzi Soldas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 

8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabian Caruzo - 

OAB:172893/SP, Rebeka Vieira - OAB:267530 SP

 1 – Diante da existência do Juízo Universal ante o deferimento do 

processamento do cumprimento de sentença em favor da executada e a 

homologação do plano de recuperação judicial, este Juízo DETERMINA a 

suspensão do processo até o término do processo ou com a decretação 

da falência.

 2 – Por corolário, INTIME-SE o credor para promover a habilitação de seu 

crédito utilizando-se as regras inerentes da Lei n. 11.101/2005.

 3 – REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório devendo permanecer até 

o encerramento da demanda de recuperação judicial.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 2296-95.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda Mineração e Comércio Ltda., 

Yssuyuki Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da manifestação do credor (fl. 62), este Juízo DEFERE o pedido 

a fim de que seja descrito os bens que guarnecem à sociedade 

empresária no endereço à fl. 05, bem como informe se a empresa continua 

exercendo atividade.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91636 Nr: 1249-52.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurio Antonio de Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaina Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – Diante do momento processual do feito, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, devendo justificar as 

razões para a produção, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão.

 2 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito.

 3 – Na sequência, venham os autos CONCLUSOS.

4 - CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 2476-43.2015.811.0021
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - 

OAB:MT-12.498-B

 1 – Diante do requerimento da autora à fl. 84, PROMOVA-SE o 

levantamento dos valores mediante alvará na conta bancária indicada.

2 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via BACENJUD, 

diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 3 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

4 – ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito, sob pena de adoção da 

sistemática prevista no art. 921 do Código de Processo Civil.

 5– CUMPRA-SE com prioridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31136 Nr: 135-20.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jacob, Wilson Jacob - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 15 

(dez) dias, promova a juntada da certidão de dívida ativa com o crédito 

atualizado.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83279 Nr: 2122-23.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Pereira da Silva Cortez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do momento processual do feito, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem o interesse no 

aproveitamento da prova oral produzida em audiência instrutória anterior.

O silêncio importará em aceitação das provas produzidas.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93787 Nr: 2994-67.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Deborah Parucker 

Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS 

- OAB:15619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 1 – INTIME-SE o exequente para dar andamento ao feito, sob pena de 

adoção do procedimento disposto no art. 921 do CPC.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35702 Nr: 302-03.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenir Paulo Biasibetti-ME, Supermercado 

Biasibetti Ltda - ME, Zenir Paulo Biasibetti, Alessandro Biasibetti, Elton 

Jones Bettio, Jaqueline Pezzini, Alessandro Biasibetti - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 1 – Não foi indicado bens pelo credor. Assim, nos termos do art. 40 da Lei 

n. 6.830/1980, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo.

2 – Pelo exposto, com base no art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, este Juízo 

DETERMINA o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo 

o processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor (Art. 40 §3° da LEF) ou até que se implemente 

a prescrição intercorrente do feito.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85901 Nr: 413-16.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cesar Pereira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 1 – CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento dos alvarás.

 2 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, sob pena 

de adoção da regra do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 3844-58.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Cattani, José Oscar Carneiro Filho, Benedito 

José Felipe, Vicente Alves de Oliveira, Antonio Damaso de Lima, Wilson 

Antonio de Lima, Benedito Moreira Sobrinho, Antonio de Almeida, Odezio 

Ribeiro, João José Camilo, Marlene Martins Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258 A

 1 – Assim, este Juízo DETERMINA a suspensão deste processo pelo 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses, como estabeleceu a decisão exarada 

pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP.

 Em razão disso, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório devendo 

permanecer até nova manifestação do interessado, observado o 

interregno de suspensão da demanda por determinação do Colendo 

Supremo Tribunal Federal.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107294 Nr: 971-80.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uesley Barbosa neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 
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OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do executado, INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos a planilha 

atualizada do débito com o respectivo memorial descrito da dívida.

 2 – Em razão disso, este Juízo INDEFERE o pedido à fl. 105.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12902 Nr: 2329-66.2005.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGAdC, Juliana Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Pascoal da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE o Ministério Público para que manifeste a respeito do pedido 

de extinção formulado pela autora.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92371 Nr: 1865-27.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Denise Alves Santana, LAS, Sidercina Alves 

Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Leite Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO CARVALHO - 

OAB:0AB/MT 14.375, JORGE ALDAIR CARVALHO - OAB:OAB/MT 

15.122, José Genilson Brayner - OAB:OAB/GO 35.137

 1 – INTIME-SE o Ministério Público para que apresente parecer acerca do 

pedido de extinção das partes.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80867 Nr: 3888-48.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorildo Emilio Galle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em análise às manifestações às fls. 51, 54 e 61, verifica-se que o 

exequente visa à reconsideração da sentença à fl. 35.

 No entanto, tal instrumento é inidôneo para tal desiderato.

 Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido de levantamento, tendo em 

vista o teor da decisão acostada às fls. 133/134.

 2 – Diante disso, REMETAM-SE os autos ao arquivo, consoante a 

sentença proferida à fl. 35.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22699 Nr: 2070-66.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dias Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 170/171, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91821 Nr: 1398-48.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcilon Ferreira Matos - 

OAB:25989/GO, Sergio Divino Carvalho Filho - OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por invalidez na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 9091-v, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90862 Nr: 646-76.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vania Luiza Buril de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 95/113, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27648 Nr: 2105-89.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Candida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Prates Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaber Lopes - OAB:16943/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – A ré foi citada por edital (fls. 171/173), porém, não apresentou 

nenhuma defesa nessa demanda (fl. 175).

Diante disso, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para o exercício 

da curadoria especial, nos termos do art. 72, inciso II do CPC.

2 – Em seguida, INTIME-SE a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

3 – Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105020 Nr: 5232-25.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cardoso Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente na forma solicitada à fl. 56-verso.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103162 Nr: 4227-65.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Campos Júnior Agropecuária - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Lopes - 

OAB:223057, Sandra Helena Zerunian - OAB:217.420/SP

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102493 Nr: 3749-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilbertina Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da certidão acostada à fl. 76, este Juízo CHAMA O FEITO a 

ordem para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a 

sentença, tendo em vista a ausência de certificação de que o réu tenha 

sido intimado do ato (fls. 51/54).

2 – INTIME-SE o INSS acerca da sentença de fls. 51/54.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112995 Nr: 4170-13.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Livia Faria Amaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVASResolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos, bem 

como consignar o ônus probatório. Nesta esteira, com fundamento no art. 

373, §1º do Código de Processo Civil, incumbe à autora demonstrar os 

seguintes pontos controvertidos:A) conduta (culposa), relação de 

causalidade e danos (morais, materiais, lucros cessantes e pensão 

vitalícia). B) fato impeditivo (acordo firmado entre as partes acerca dos 

danos pretendidos – fls. 117/118).Feitas estas considerações, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88809 Nr: 3196-78.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katana Veículos Ltda, Cia de Crédito, 

Financiamento e Investimento RCI Brasil, Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, Erich Rodrigo Nogueira - OAB:17423/GO, Welton 

Magnone Oliveira dos Santos - OAB:14186/MT

 Em manifestação do acordo apresentado pelo autor RUBENS GOMES DOS 

SANTOS e pelos réus, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., 

KATANA VEÍCULOS LTDA., CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL (fls. 619/621) foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação 

e a extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 619/621), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 619/621), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.
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 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 526-62.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César Pereira da Paixão, Eliana Paixão, Valdir 

Pereira da Paixão, Maria de Lurdes Ottoni Paixão, Gerson Andrade 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato, Pedro de Oliveira, 

Sergio Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ADAMCZIK - 

OAB:28721/PR

 1 – Não havendo o cumprimento da obrigação da entrega de coisa 

incerta, sendo também frustrada a tentativa de constrição dos grãos (fl. 

210), este Juízo DETERMINA a conversão da obrigação em perdas e 

danos, nos termos do art. 499 do CPC. A obrigação será convertida em 

execução de quantia a ser liquidada por cálculo, em aplicação analógica 

ao art. 813, art. 809 e parágrafo primeiro, todos do Código de Processo 

Civil .

O exequente requereu a conversão da obrigação de entrega de coisa 

incerta para obrigação de quantia certa referente aos objetos que não 

foram entregues.

 2 – Nessa esteira, diante da apresentação de estimativa pelo exequente, 

INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da obrigação convertida 

(fls. 217/225), acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do Código de Processo Civil .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99379 Nr: 1890-06.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Frotas Ltda., Livia Maria Alves Frota 

de Souza, Jelson Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1890-06.2015.811.0021 – Código: 99379.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Souza & Frotas Ltda. e Livia Maria Alves Frota de 

Souza e Jelson Neves de Souza

CITANDO(A, S): Executados(as): Jelson Neves de Souza, Cpf: 

18246605534, Rg: 0180977156 SSP BA Filiação: Jose Tonha de Souza e 

de Alice Neves de Souza, data de nascimento: 27/11/1956, brasileiro(a), 

natural de Santana-BA, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Norberto 

Schwantes, N°903, Bairro: Operario, Cidade: Agua Boa-MT

Executados(as): Livia Maria Alves Frota de Souza, Cpf: 23177110506, Rg: 

2792230 SSP BA Filiação: Terezinha Alves Frota, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, Endereço: Av Norberto Scvantz, N 903, Bairro: Operário, 

Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Souza & Frotas Ltda., CNPJ: 04182083000138, 

brasileiro(a), Endereço: Av Norberto Scvantz, N 903, Bairro: Operario, 

Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 11.705,29

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública Estadual, ajuizou perante este 

Juízo, a presente ação em face dos executados em 20/05/2015, alegando 

ser credora dos mesmos da importância de R$ 17.022,24, representada 

pela CDA nº 20159201. Esgotados todos os meios para localização do 

executado, pela MMº Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca foi deferida 

a citação do mesmo através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30714 Nr: 5137-05.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Kist Comércio e Representação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 5137-05.2009.811.0021 – Código: 30714.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): E. Kist Comércio e Representação

CITANDO(A, S): Executados(as): E. Kist Comércio e Representação, CNPJ: 

0040223421000163, brasileiro(a), Endereço: Rua 08, Nº 415, Bairro: Vila 

Operaria, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/12/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 37.859,47

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora por todo conteúdo da petição, 

cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho ao final 

transcrito, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1. depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. fiança bancária; 3. nomeação de bens 

próprios à penhora ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. b) PENHORA ou ARRESTO de tantos bens quantos bastem para 

satisfação da dívida e acessórios se, decorridos cinco (5) dias, não tiver 

sido efetuado o pagamento ou a garantia da execução, devendo constar 

do auto também a AVALIAÇÃO dos bens penhorados. c) INTIMAÇÃO da 
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penhora à parte devedora, bem como ao(s) seu(s) cônjuge(s), se casado 

for e o(s) bem(bens) for(em) imóvel(eis). d) CIENTIFICAÇÃO da parte 

devedora do prazo de trinta (30) dias para oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. e) REGISTRO DA PENHORA OU DO ARRESTO no 

Cartório do Registro Público desta Comarca, se o bem for imóvel ou a ele 

equiparado, ou na repartição/órgão competente para emissão de 

certificado de registro, se for veículo ou outro bem sujeito a registro, 

valendo, para qualquer caso, este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão dar cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 37 da LEF). f) REGISTRO DA PENHORA 

OU DO ARRESTO na Junta Comercial, na Bolsa de Valores e na Sociedade 

Comercial, se forem ações, debêntures, parte beneficiária, cota ou 

qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública Estadual, ajuizou perante este 

Juízo, a presente ação em face da executada em 04/12/2009, alegando 

ser credora da mesma da importância de R$ 37.859,47, representada pela 

CDA nº 20092422. Esgotados todos os meios para localização do 

executado, pelo MMº Juiz de Direito foi deferida a citação do mesmo 

através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103381 Nr: 4388-75.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS, Delsirene Santos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soares de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 4388-75.2015.811.0021 – Código: 103381.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Gabriel Henrique Soares Santos e Delsirene Santos de 

Sousa

PARTE RÉ: Antonio Soares de Almeida

CITANDO(A, S): Executados(as): Antonio Soares de Almeida Filiação: 

Rosa Soares de Almeida, brasileiro(a), natural de Vitorino freire-MA, 

solteiro(a), Endereço: Bom Jesus, 1451, Bairro: Betania, Cidade: 

Parauapebas-PA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.335,41

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para que efetue o 

pagamento do débito executado nestes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de juros e correção monetária devidos, sob pena de multa 

no patamar de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento).

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução de alimentos ajuizada pela 

exequente em face do executado, acima qualificados, onde a parte 

exequente alega ser credora do valor R$ 1.553,89, referente ao período 

de abril de 2015 a julho de 2015, atualizados até 15/06/2016. Esgotados os 

meios para tentativa de localização do executado, pelo MMº Juiz foi 

determinada sua intimação via edital.

DESPACHO: Conforme fl. 49 dos autos n. 4388-75.2015.811.0021.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98433 Nr: 1331-49.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHGR, Nádilla Karen Galdioli de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1331-49.2015.811.0021 – código: 98433.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Gusthavo Henrique Galdioli Rodrigues e Nádilla 

Karen Galdioli de Paula

PARTE RÉQUERIDA: Weliton Rodrigues da Conceição

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Weliton Rodrigues 

da Conceição Filiação: Liria Rodrigues da Conceição, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua A, Quadra 02, Bairro: José Vilela Figueiredo, Cidade: 

Torixoréu-MT

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, acima 

qualificada, para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito alimentar no 

valor de R$ 2.841,65, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto judicial sem prejuízo da decretação da 

prisão civil por até 3 (três) meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 

do CPC.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Execução de Alimentos, 

ajuizada em 10/04/2015, pela requerente representante em face do 

executado, acima mencionados, na qual a exequente alega ser credora do 

executado, da quantia de R$ 2.841,65 atualizados conforme memorial de 

fl. 29. Tentada a citação pessoal do executado, não foi logrado êxito, 

motivo pelo qual foi determinada a citação do mesmo através de edital.

DECISÃO/DESPACHO: 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado à 

fl. 75, diante das sucessivas tentativas infrutíferas de citação pessoal. / 2. 

Proceda-se a citação editalícia da parte requerida, fixando-o pelo prazo de 

20 (vinte) dias no átrio do fórum, a fim de dar ciência a (o) Requerido (a), 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, bem como as que se vencerem no curso do 

processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão civil. / 3. Decorrido o 

prazo, certifique-se e abra-se vista à parte autora. / 4. Por fim, conclusos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032516 Nr: 3359-82.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3359-82.2018.811.0021 – código: 1032516.
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ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Juliana Silva Leal

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Juliana Silva Leal Filiação: Anilton Batista 

Leal e Ana Lucia, data de nascimento: 30/07/1999, brasileiro(a), natural de 

Barra do garças-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 23, Nº 817, 

Bairro: Guarujá, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “[...] / Então, para o adolescente autor de ato infracional a 

proposta é de que, no contexto da proteção integral, receba ele medidas 

sócio-educativas (portanto, não punitivas), tendentes a interferir no seu 

processo de desenvolvimento objetivando melhor compreensão da 

realidade e efetiva integração social. / O educar para a vida social visa, na 

essência, ao alcance da realização pessoal e de participação comunitária, 

predicados inerentes à cidadania. / Assim, imagina-se que a excelência 

das medidas socioeducativas se fará presente quando propiciar aos 

adolescentes oportunidade de deixarem de ser meras vítimas da 

sociedade injusta que vivemos para se constituírem em agentes 

transformadores desta mesma realidade. / Logo, denota-se que a extinção 

do feito se faz necessária. / 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 2.º, 

parágrafo único, da Lei n.º 8.069/90, JULGO EXTINTO o processo e 

determino o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. / Sem custas 

e despesas processuais (artigo 141, § 2°, do ECA). / Intimem-se os 

infratores. / Cientifique-se o Ministério Público. / Transitada esta em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101276 Nr: 2974-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdA, DNdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2974-42.2015.811.0021 – código: 101276.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Guilherme Alves de Aguiar e Daiane Neto de Almeida

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Guilherme Alves de Aguiar Filiação: 

Lodovico Cuba de Aguiar e Luceni Alves dos Santos, data de nascimento: 

07/06/2000, brasileiro(a), natural de Itapaci-GO, solteiro(a), lavador de 

carros, Endereço: Rua 21, Nº 175, Bairro: Cristalino iii, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “[...] / Então, para o adolescente autor de ato infracional a 

proposta é de que, no contexto da proteção integral, receba ele medidas 

sócio-educativas (portanto, não punitivas), tendentes a interferir no seu 

processo de desenvolvimento objetivando melhor compreensão da 

realidade e efetiva integração social. / O educar para a vida social visa, na 

essência, ao alcance da realização pessoal e de participação comunitária, 

predicados inerentes à cidadania. / Assim, imagina-se que a excelência 

das medidas socioeducativas se fará presente quando propiciar aos 

adolescentes oportunidade de deixarem de ser meras vítimas da 

sociedade injusta que vivemos para se constituírem em agentes 

transformadores desta mesma realidade. / Logo, denota-se que a extinção 

do feito se faz necessária. / 4. Ante o exposto, com fundamento nos 

artigos 112, II, 126, p. único, e 181, § 1.°, todos do ECA, julgo EXTINTO o 

presente feito, em razão do cumprimento da remissão condicionada da 

adolescente DAIANE NETO DE ALMEIDA. / Com fulcro no artigo 2.º, 

parágrafo único, da Lei n.º 8.069/90, JULGO EXTINTA a punibilidade de 

GUILHERME ALVES DE AGUIAR. / Sem custas (artigo 141, § 2.°, do ECA) / 

Ciência ao Ministério Público e ao adolescente. / Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. / Publicada com 

a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Registre-se. 

Intimem-se.”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102124 Nr: 3526-07.2015.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3526-07.2015.811.0021

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: SERGIO AUGUSTO COELHO BORGES

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Sergio Augusto Coelho Borges, Cpf: 

06226564148, Rg: 0265786 SSP TO Filiação: Segisley Coelho da Rocha e 

Eloisa Rocha Borges, data de nascimento: 16/03/1998, brasileiro(a), 

natural de Porto nacional-TO, solteiro(a), serviço gerais, Endereço: Av. 

Hermano Ribeiro, Bairro: Palmares, Cidade: Cocalinho-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "[...] / Então, para o adolescente autor de ato infracional a 

proposta é de que, no contexto da proteção integral, receba ele medidas 

sócio-educativas (portanto, não punitivas), tendentes a interferir no seu 

processo de desenvolvimento objetivando melhor compreensão da 

realidade e efetiva integração social. / O educar para a vida social visa, na 

essência, ao alcance da realização pessoal e de participação comunitária, 

predicados inerentes à cidadania. / Assim, imagina-se que a excelência 

das medidas socioeducativas se fará presente quando propiciar aos 

adolescentes oportunidade de deixarem de ser meras vítimas da 

sociedade injusta que vivemos para se constituírem em agentes 

transformadores desta mesma realidade. / Logo, denota-se que a extinção 

do feito se faz necessária. / 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 2.º, 

parágrafo único, da Lei n.º 8.069/90, JULGO EXTINTO o processo e 

determino o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. / Sem custas 

e despesas processuais (artigo 141, § 2°, do ECA). / Intime-se o 

adolescente. / Cientifique-se o Ministério Público Transitada esta em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035029 Nr: 5010-52.2018.811.0021

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 5010-52.2018.811.0021 – código: 1035029.

ESPÉCIE: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Romulo Vinicius Andrade Barros

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Romulo Vinicius Andrade Barros 

Filiação: Amarildo Aparecido de Barros e Gilmaria de Andrade Pinto, data 

de nascimento: 29/09/2002, brasileiro(a), natural de Cocalinho-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua F-8, 394, Bairro: Primavera, Cidade: 

Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “[...] / 2. Diante da manifestação do Órgão Ministerial, o 

arquivamento do feito é medida que se impõe, de modo que deve ser 

homologado. / 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 181, § 1°, do 

ECA, HOMOLOGO o pedido de arquivamento. / Sem custas (artigo 141, § 

2.°, do ECA) / Ciência ao Ministério Público e ao adolescente. / Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. / 

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Registre-se. Intimem-se.”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107048 Nr: 858-29.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105884 Nr: 165-45.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lori Schubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105049 Nr: 5247-91.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104435 Nr: 4941-25.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracina Carneiro Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103286 Nr: 4322-95.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Jesus da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 4264-29.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merailde Paiva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 2456-86.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dominga de Souza dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88388 Nr: 2809-63.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzeni Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85358 Nr: 4186-06.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter de Freitas Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 3387-31.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Benedito Aleixo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28491 Nr: 2935-55.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Lopes da Silva, Aldair Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO, Mariana Amenta da Silva Breseguello - OAB:OAB 

339.479, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17068 Nr: 207-12.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente nos autos dados bancários para transferência dos 

valores liberados no feito, conforme informações retro juntadas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31287 Nr: 286-83.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jacob - ME, Wilson Jacob

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 286-83.2010.811.0021 – Código: 31287.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Wilson Jacob - ME e Wilson Jacob

CITANDO(A, S): Executados(as): Wilson Jacob, Cpf: 49932683949, Rg: 

2.266.391-7 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

advogado, Endereço: Av. Miguel Sutil, N. 8000, Sala 1001, Bairro: Vila 

Mariana, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Wilson Jacob - Me, CNPJ: 04734011000156Inscrição 

Estadual: 13.204.757-8, brasileiro(a), Endereço: Av. Miguel Sutil 8000, Sala 

1001, Bairro: Vila Mariana, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.275,51

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública Estadual, ajuizou perante este 

Juízo, a presente ação em face da executada em 29/01/2010, alegando 

ser credora da mesma da importância de R$ 27.037,50, representada pela 

CDA nº 200913628. Esgotados todos os meios para localização do 

executado, pelo MMº Juiz de direito foi deferida a citação do mesmo 

através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99624 Nr: 2038-17.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VCdAN, MdLdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2038-17.2015.811.0021 – Código: 99624.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Vicente Cardozo de Almeida Neto e Maria de Lourdes da 

Silva Luz

PARTE RÉ: Antonio Silva Almeida

CITANDO(A, S): Executados(as): Antonio Silva Almeida, Cpf: 

04595096160, Rg: 367.317 SJSP TO Filiação: Vicente Cardozo de Almeida 

e Maria Divina Silva Almeida, data de nascimento: 16/02/1979, brasileiro(a), 

natural de Lago da pedra-MA, solteiro(a), vaqueiro, Endereço: Avenida 

Centro Oeste, Quadra 12, Lote 28,  Telefones (62) 

99147-8908/99113-9403, Bairro: Setor dos Lagos, Cidade: 

Mozarlândia-GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 305,25

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2º e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, 

do CPC). 2. Não encontrando a parte devedora, proceder ao ARRESTO de 

bens pertencentes a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do 

art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), CIENTIFIQUE-O(S) de 

que poderá opor, querendo, independentemente da realização ou não da 

penhora, EMBARGOS DO DEVEDOR, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. 

TRATANDO-SE DE EMBARGOS DE MÉRITO, ESSE PRAZO FLUIRÁ A 

PARTIR a partir da juntada, no Juízo Deprecante, da comunicação da 

citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 738, § 2º do CPC). 3.2. Na 

hipótese de Embargos que discutam, unicamente, a validade dos atos 

praticados no Juízo Deprecado, ou seja, verse sobre vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação de bens, o prazo para Embargar fluirá a 

partir da juntada, aos autos da própria carta precatória, do mandado de 

citação. 3.3. Em ambos os casos, a contagem do prazo, quando se tratar 

de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

3.4. Aos embargos do executado não se aplica o disposto no art. 191 

desta Lei. 3.5. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no 

juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los 

é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 

(três) dias (art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda 

via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO 

de bens do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou 

na pessoa de seu advogado. 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) 

bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, INTIME-SE também 

o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte executada para o fim de 

intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. Na hipótese de penhora de imóvel, em 

regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) 

recusar expressamente o encargo se não tiver condições práticas de 

zelar pela guarda e conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça 

deverá observar as disposições contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 

5º, 660, 666 e 680 c/c 681, todos do CPC.

VALOR DO DÉBITO: R$ 305,25

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução de alimentos ajuizada em 

28/05/2015 pela exequente em face do executado, acima qualificados, 

onde a exequente alega ser credora da quantia de 305,25, referente aos 

mês de fev/2015, atualizado até 30/06/2016. Diante do esgotamento dos 

meios para efetiação da localização do executado, pelo MMº Juiz de 

Direito foi deferida sua citação via edital.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107209 Nr: 924-09.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 924-09.2016.811.0021 – Código: 107209.

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Edna Alves de Sousa

PARTE RÉ: M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME

CITANDO(A, S): Requerido(a): M. S. de Medeiros & Cia Ltda - Me, CNPJ: 

04097672000118, brasileiro(a), Endereço: Rua Moreira Cabral, Nº 401, 

Cidade: Barra do Garças-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação ajuizada pela requerente em face 

do executado, acima qualificados. Realizados alguns atos, e diante do 

esgotamento dos meios para localização do executado, pelo MMº Juiz de 

Direito da 2ª Vara foi deferida a citação via edital.

DESPACHO: Conforme Despacho de fl. 45 dos autos n. 

924-09.2016.811.0021.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 12 de dezembro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONICE SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OLIVEIRA ALVES (RÉU)

ODENILDE DE LACERDA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 259 de 733



Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001258-55.2018.8.11.0021 DECISÃO O Novo Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Em acréscimo, preleciona o CPC: Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Por fim, 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em tela, extrai-se que há 

pedido de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, o qual 

comporta acolhimento. Em análise aos requisitos legais, este Juízo 

vislumbra a presença da probabilidade do direito, isto porque há elementos 

suficientes para aferir, em sede de cognição sumária, existência de direito 

creditício, ante a condição de avalista de obrigação firmada pelo réu, que 

estaria inadimplida, como se verifica pelo documento no evento n. 

15289288. A demanda ajuizada visa ao reconhecimento da existência de 

uma obrigação e a cobrança de valores em razão da qualidade de 

garantidor fidejussório. Por sua vez, em relação ao risco ao resultado útil 

do processo, nota-se que a autora demonstrou que a ré está prestes a 

registrar o único imóvel restante de sua titularidade (Id n. 15347748, 

16085875 e 16983111), conforme se nota pela fotografia no evento n. 

15570368 (pág. 02/03). Tal medida tem a finalidade de assegurar o 

resultado útil do processo visando à prestação da tutela jurisdicional 

efetiva. Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, “in litteris”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CAUTELAR ANTECIPADA. PLEITO DE ARRESTO DE BENS. Deferimento na 

origem. Decisão mantida. Presentes indícios de risco ao resultado útil do 

processo - Inteligência do art. 300 do NCPC – A tutela cautelar, em 

especial o arresto de bens, não prescinde de demonstração de que a 

parte contrária esteja a dilapidar patrimônio ou na iminência de praticar 

atos que a levem à insolvência – Caso em que as manobras patrimoniais 

praticadas pela fiadora indicam tentativa de blindagem patrimonial – 

Arresto cautelar de bens que não constitui medida satisfativa, mas 

meramente acautelatória – Ausência de dano imediato à fiadora. Cabível 

apenas a liberação do bloqueio dos recursos financeiros em conta 

corrente da agravante, dada a já garantia representada pelo arresto 

imobiliário - AGRAVO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2124061-06.2017.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017) (Destaque) 1 – 

Forte nos fundamentos antes expostos e com lastro nos artigos 300 e 301 

do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de 

urgência de natureza assecuratória, de modo que seja realizado o arresto 

do imóvel registrado na matrícula n. 6.148 do Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT tendo em vista a presença da 

probabilidade do direito e também do risco ao resultado útil do processo. 2 

– OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água 

Boa/MT a fim de que seja determinado o arresto do bem imóvel registrado 

na matrícula n. 6.148 do referido fólio imobiliário, determinando-se a 

suspensão de eventual prenotação existente sobre o bem. 3 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 

2019 às 13h30min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 4 – 

EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do 

CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil, 5 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 6 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 8 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 9 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 11 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001585-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DA PAIXAO COSTA (RÉU)

ORISMAR RODOLFO TIMOTEO (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001585-97.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019 às 17h00 (MT) a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação dos 

réus, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 
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que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Havendo elementos que evidenciam a gratuidade de justiça, 

este Juízo DEFERE o pedido nos termos do art. 98 do Código de Processo 

Civil. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 21 de novembro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO do advogado 

da parte promovente, bem como seu cliente da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada nos autos para o dia 01/02/2019 às 13:30 horas 

(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO dos advogado 

da parte Promovente, bem como seus cliente e Advogado da promovida, 

bem como seus cliente da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos 

autos para o dia 01/02/2019 AS 14:30 Horas de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do(a) 

PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início a fase de 

cumprimento de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100006 Nr: 3977-30.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEID LAYNE OLIVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, BÁRBARA L. NUNES ANICÉSIO - OAB:25466-O MT, 

NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342.428/SP

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de resposta à 

acusação da denunciada, estando o feito apto ao seu saneamento e 

incursão na fase eminentemente probatória.

I – Do pedido de absolvição sumária.

2. No que toca aos requerimentos de absolvição sumária da acusada 

CLEID' LAYNE OLIVEIRA BATISTA, adianto que os mesmos não deverão 

ser acolhidos, vez que o julgador (que conduz o feito) somente deverá 

tomar tal decisão se ficar constatada alguma das situações prevista em 

lei.

 3. É o que dispõe o artigo 397, do Código de Processo Penal, vejamos:

“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído 

pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela 

Lei nº 11.719, de 2008).

IV - extinta a punibilidade do agente.”

4. Desta forma, examinando minuciosamente os autos, verifico que não é 

caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 

supramencionado.

5. Sendo assim, não há que se cogitar em absolvição sumária da acusada 

CLEID' LAYNE OLIVEIRA BATISTA.

6. Logo, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das 

hipóteses do artigo 397 e, conforme gozado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 14/01/2019, às 13h30min.

7. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

INTIME pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 
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precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

8. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

9. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 10. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO 

que o(a) diligente gestor(a) judicial EXPEÇA a necessária carta precatória 

ou carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 11. CIÊNCIA pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000716-40.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSIMERE HERMES (AUTOR(A))

ANTONIO MARCELINO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

BENEDITO VALERIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

L M - COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

MARILIA MAIA RABELLO QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER MARTINS DE QUEIROZ OAB - MS15462 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLETE LUCKEMEYER DE MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000716-40.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): L M - COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, 

BENEDITO VALERIO DOS SANTOS, SANDRA ROSIMERE HERMES, 

ANTONIO MARCELINO DE QUEIROZ, MARILIA MAIA RABELLO QUEIROZ 

RÉU: CARLETE LUCKEMEYER DE MELO Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

requerente, com o escopo de que comprove o recolhimento de custas 

processuais e taxas judiciárias, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Após, 

conclusos. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24514 Nr: 2049-93.2008.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, 

DEÍDIO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Autos n. 2049-93.2008.811.0020 (cód. 24514).

Reeducando: Carlos Henrique Rodrigues da Silva.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de processo executivo de pena dos sentenciados CARLOS 

HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e DEÍDIO BATISTA DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, condenado, o primeiro, à pena privativa de liberdade de 01 (um) 

ano e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime capitulado no 

artigo 155, §4, IV, c/c art. 14, II, do CP.

2. Foi declarada extinta a punibilidade do sentenciado Deídio Batista de 

Oliveira Júnior, por ocasião do julgamento do recurso de apelação (fl. 

260).

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 3. Apreciando os autos, observa-se que o termo inicial da prescrição 

executiva ocorreu em 18/06/2014, consoante fl. 268, data do trânsito em 

julgado para a acusação (art. 112, inciso I, do CP).

 4. Em sendo a pena em concreto a ser aplicada em até 02 (dois) anos de 

reclusão, imperioso considerar que o Estado teria o lapso temporal de 04 

(quatro) anos, dentro do qual haveria de exercer o seu direito de executar 

a pena, consoante os termos do inciso V do artigo 109 c/c art. 110 do 

Código Penal.

5. Assim sendo, este lapso haverá de ser contado do termo inicial 

ventilado. Constato que entre a data do transito em julgado da sentença 

para a acusação (18/06/2014), até a presente data, ultrapassou-se o 

prazo prescricional acima referido.

6. Ante o exposto, JULGO, por sentença, extinta a punibilidade de 

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado, em 

virtude da prescrição da pretensão executória, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal combinado com artigo 

109, inciso V, do Código Penal, ambos combinados com artigo 61 do 

Código de Processo Penal.

7. Publique esta sentença uma única vez no DJE e, conforme atuação nos 

autos, dê ciência pessoal ao(s) nobre(s) membro(s) do MPE e/ou DPE face 

disposição orgânica e processual de regência.

8. Prescindível a intimação pessoal do(a/s) sentenciado (a/s) consoante 

regramento ínsito na CNGC.

9. Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado.

10. Após concretizadas as medidas pertinentes às necessárias 

comunicações para que a sentenciada não sofra as consequências 

decorrentes do presente procedimento, observando o que preconiza o 

artigo 202 da Lei nº 7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE, mediante 

anotações e baixas de estilo.

11. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000462-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON COELHO VILELA OAB - MS3735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES (RÉU)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000462-67.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

BENEDITO SERGIO SIMOES RÉU: JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES, 

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

interdito proibitório proposta por BENEDITO SÉRGIO SIMÕES em desfavor 

de JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES e FRANCISCO SIMÕES DE 

MELLO, todos qualificados nos autos. 2. Deferida a tutela de urgência 

pleiteada em 22/10/2018 (id 15929718). 3. O pedido de reconsideração 

apresentado pela parte requerida restou indeferido (id 16152317). 4. 

Aportou aos autos embargos de declaração (id 16308823) opostos por 

Francisco Simões de Mello Neto (id 16308823), visando à revogação da 
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medida liminar, em virtude de suposta localização da matrícula n. 5.599 

perante a comarca de Itiquira/MT. 5. Juntada ao feito certidão/consulta da 

lavra do oficial de justiça (id 16480576). 6. Recebido o recurso de 

embargos e determinada a intimação da parte embargada para 

oferecimento de contrarrazões recursais, sem prejuízo da intimação das 

partes para manifestação acerca da certidão de oficial de justiça (id 

16538759). 7. Manifestação da parte requerente juntada aos autos em 

27/11/2018 (id 16711613). 8. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 9. Trata-se de recurso de Embargos de 

Declaração Cível (id 16308823) manejada contra a decisão derradeira, na 

forma do artigo 1.022 do CPC, buscando nítida reforma de mérito da 

decisão guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 10. 

Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que 

“os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, 

mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo 

com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 11. O 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada conforme artigo 1.055 do CPC. 12. Dessarte, 

não se presta os embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a 

decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em 

consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 13. Ressalto que a decisão embargada 

fundamentou, de forma clara e precisa, suas razões de decidir, ainda que 

a tese nela perfilhada não convenha aos interesses do embargante, de 

forma que a prestação jurisdicional foi devidamente entregue, não 

havendo assim que se falar em contradição ou omissão. 14. Entrementes, 

o embargante sequer juntou ao feito qualquer documento visando instruir o 

recurso oposto, malgrado alegar que a matrícula n. 5.599 localiza-se 

perante comarca diversa, de modo que os fatos lançados nos embargos 

de declaração miram reforma da decisão, sobretudo pela inexistência de 

contradição, omissão ou obscuridade. 15. Em verdade, consta dos autos 

que a matrícula n. 5.599 encontra-se na comarca de Alto Araguaia, 

consoante certidão atualizada e expedida em 29/05/2018 pelo oficial 

registrador competente. 16. Sem prejuízo, assevero que foi carreado ao 

feito instrumento contratual particular de arrendamento de imóvel rural 

para fins de exploração pecuária, entabulado pelas partes em 23/09/2008, 

cujo objeto remete expressamente à matrícula n. 5.599 do RGI desta 

comarca, situada em Alto Araguaia (id 15684061). 16. Nessa senda, 

destaco que a certidão lavrada pelo oficial de justiça assenta que a 

Fazenda denominada “Vale do Taquari” situa-se no KM 20, MT-485 

(estrada p/ o Distrito do Buriti), Região da Serra Vermelha, neste Município, 

consoante registros no INDEA/MT e Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente de Alto Araguaia, o que corrobora ao teor da cláusula primeira 

do contrato de arrendamento anexo ao feito, bem como aos pedidos 

expostos na exordial. 17. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos 

de declaração e DETERMINO o IMEDIATO cumprimento da LIMINAR 

deferida, para a realização de georreferenciamento na área 

correspondente a matrícula n. 5.599 do RGI desta Comarca, denominada 

Fazenda Vale do Taquari, situada no KM 20, MT-485 (estrada p/ o Distrito 

do Buriti), Região da Serra Vermelha, na cidade de Alto Araguaia, sendo 

que, para imediato e efetivo cumprimento do presente decisum, nos termos 

da sistemática perpetrada nos arts. 537 et seq, aplicável por força do art. 

566, todos do CPC/2015, fixo multa diária - astreintes no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a contar da inobservância da presente liminar, 

em desfavor dos desobedientes, estando deferido desde já o reforço 

policial, independentemente de estudo de caso, nos termos do Provimento 

nº. 27/2007-CGJ, bem como defiro, se necessário, o reforço da respectiva 

autoridade policial militar. Por derradeiro, aplicável in casu, a todos os 

envolvidos, a disposição constante do art. 330 do Código Penal pátrio. 18. 

AUTORIZO o cumprimento do mandado por 02 (dois) oficiais de justiça, 

conforme exposto na certidão retro, e a utilização de reforço policial 

necessário para o cumprimento desta ordem. 19. Após a apresentação 

tempestiva da(s) contestação(ões), o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, intime-se o Autor para, querendo, impugná-la(s). 20. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-17.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000142-17.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE DA CRUZ DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-88.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE NASCIMENTO SILVA OAB - GO29062 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLICIO MARTINS DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY PEREIRA DE SOUZA OAB - MT2964/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000340-88.2017.8.11.0020. REQUERENTE: SEBASTIAO DUTRA RIBEIRO 

REQUERIDO: OLICIO MARTINS DA ROCHA Vistos. Trata-se de ação em 

que o reclamante busca o recebimento do valor oriundo de contrato de 

arrendamento não efetivamente quitado. A parte reclamada, apresenta 

outros fatos ao invés de contestar de forma especifica a inicial 

apresentada pela parte autora. É o necessário, atendido o disposto no art. 

38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 263 de 733



condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

Mormente tenha havida defesa da parte reclamada, esta não produziu 

defesa estritamente ligada aos fatos esposados, trazendo, outrossim, 

eventos que não coadunam com o sistema dos juizados especiais, bem 

como não há nem sequer documento pessoal, comprovante de residência, 

documentos essenciais a propositura da defesa. Assim, uma vez 

comprovado pela parte reclamante a subsistência do negócio jurídico, 

representado pelo documento juntado à petição inicial (fotografias), 

cumpria a parte reclamada provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das autoras, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Atesta o reclamante que ao termino do contrato de 

arrendamento de gado, o reclamado não quitou o que fora dantes 

pactuado. Com isso, o autor passou a cobra-lo de forma verbal, sem 

sucesso, ensejando a demanda em questão. Como não houve 

contestação ante aos fatos esposados, presumindo-se verdadeiros os 

documentos carreados pelo autor juntamente com a inicial, condeno o 

reclamado ao pagamento de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos 

reais), nos moldes postulados. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, 

e, para tanto, CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 14.600,00 

(quatorze mil e seiscentos reais), devidamente corrigido e atualizado 

monetariamente pelo índice INPC, bem como acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do termino do contrato (15/05/2015), nos 

moldes da Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, respectivamente. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 9483 Nr: 613-48.2002.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMDS, LCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:MT-4.394-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:MT-4.394-A

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença que fixa a obrigação de 

alimentar, proposta por SARA OLIVEIRA MATIAS DA SILVA em desfavor 

de LUIZ CARLOS MATIAS DA SILVA, todos qualificados nos autos.

 Às fls. 30 as partes manifestaram informando que entabularam acordo, 

pugnando pela sua homologação.

 Às fls. 33 o Ministério Público manifestou-se favorável ao acordo.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão.

 Havendo pedido expressamente neste sentido, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até a comunicação acerca do 

integral cumprimento do acordo.

 Acaso decorrido o prazo em 10/03/2020 sem que haja a comunicação 

sobre o cumprimento integral do acordo, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a exequente para manifestar, no prazo de quinze 

(15) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção da presente execução.

 Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 11 de Dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137508 Nr: 3089-97.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALMEIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à parte autora, na qualidade de segurado 

especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 10/03/2017 (fls. 17). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 5589-73.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466, Lorhayne Sales de Oliveira - OAB:20.325-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à parte autora, na qualidade de segurado 

especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 22/06/2015 (fls. 29). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127776 Nr: 5242-40.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a DOMINGOS CORREA DE 

OLIVEIRA, no valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem 

como, ao pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA devido a partir da data do 

indeferimento administrativo em 04/04/2017(fl. 35); até a efetiva 

implantação da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que se dará a partir da 

data da perícia médica (30/01/2018), por ser a data em que o autor teve o 

inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho rurícola, quando 

então cessará o benefício de auxílio-doença, com juros e correção 

monetária com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Imperioso ressaltar que 

a cessação do beneficio de auxílio-doença fica a cargo da Autarquia Ré, 

nos termos do art. 60, §9º e §10º da Lei 8.213/91. CONCEDO a tutela 

provisória de urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse 

momento, os pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade 

do direito invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103838 Nr: 4012-31.2015.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE TURCHEN, CONCEIÇÃO 

VASCONCELOS TURCHEN, Carla Simone Turchen, ADEMAR COELHO, 

ALEXANDRE BOLDRINI FACHINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre manifestação do requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7635 Nr: 655-34.2001.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ORLANDO CALOI, LUZIA ANGELINA 

SCREMIN CALOI, VERA LUCIA DE CASTRO COINETTE, EDENILSON 

JEFERSON CALOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81587 Nr: 3272-78.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JAIME DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado Dr Jose Saldanha Pompeu Cardoso, 

para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidade do art. 

234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90123 Nr: 459-10.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Em face do Ofício OAB/MT/10ª Sub/005/2018, do Vice Presidente da 10ª 

Subseção da OAB/MT, Dr. Franco Ariel Bizarello dos Santos, bem como o 

mesmo encaminhou lista para nomeação dos advogados de Barra do 

Bugres/MT. Sendo assim fica Dra DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES, OAB/MT 15.497, Nomeado para apresentar contestação para o 

requerido JOÃO SANDRE DE MESQUITA FRANÇA, no prazo legal, nos 

termos da decisão de fls.69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32820 Nr: 2506-98.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergás Transportes Comércio e Distribuidora, Manoel 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAAC GERALDO ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Proceder a Intimação do advogado Drª Joselina Lúcia dos Santos Souza, 

para que faça a devolução do processo, no prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidade do art. 

234 § 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141916 Nr: 6083-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Dos Santos Schwartz, ROGACIANO ALVES DA 

SILVA NETO, Angela Lopes da Silva, CLEUZA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - 

OAB:24671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

retirar as chaves do imóvel.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16683354 - ”Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, com 

resolução de mérito, e de consequência DETERMINO à requerida à entrega 

da CARTA DE CRÉDITO com a qual a requerente foi contemplada em razão 

do consórcio adquirido, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de imposição de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitados ao 

teto dos juizados e, ainda, CONDENO a requerida a indenizar a autora em 

R$4.000,00 (quatro mil reais), em razão do abalo moral suportado em 

decorrência a morosidade absolutamente injustificada na entrega dos 

bens devidos.Os valores relativos ao dano moral deverão ser corrigidos 

monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, nos 

termos da Súmula 362/STJ, acrescidos de juros legais contados da data 

limite para entrega dos bens conforme o contrato de consórcio havido, 

nos termos da Súmula 54/STJ Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 55 da Lei nº9.099/95.Aguarde-se o trânsito em julgado. 

Após, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias, especialmente observando-se a CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. . O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16683354 - ”Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, com 

resolução de mérito, e de consequência DETERMINO à requerida à entrega 

da CARTA DE CRÉDITO com a qual a requerente foi contemplada em razão 

do consórcio adquirido, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de imposição de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitados ao 

teto dos juizados e, ainda, CONDENO a requerida a indenizar a autora em 

R$4.000,00 (quatro mil reais), em razão do abalo moral suportado em 

decorrência a morosidade absolutamente injustificada na entrega dos 

bens devidos.Os valores relativos ao dano moral deverão ser corrigidos 

monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, nos 

termos da Súmula 362/STJ, acrescidos de juros legais contados da data 

limite para entrega dos bens conforme o contrato de consórcio havido, 

nos termos da Súmula 54/STJ Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 55 da Lei nº9.099/95.Aguarde-se o trânsito em julgado. 

Após, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias, especialmente observando-se a CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. . O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000651-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO ANDRADE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

na pessoa de responsável legal para que no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da dívida no valor R$ 450,00, Id do documento" 

16880014 intime-se a parte executada ELSO ANDRADE COSTA, na 

pessoa do seu responsável legal, em não possuindo intime-se 

pessoalmente, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento 

da dívida no valor R$ 450,00, conforme planilha apresentada no Id. 

12073716, devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena de 

não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento 

(artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia 

de pagamento, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se” . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000722-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

na pessoa de responsável legal para que no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da dívida no valor R$ 3.672,04, conforme planilha 

apresentada no Id. 12350290 ” . O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001276-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001276-86.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 9.109,67; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente o 

Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 12 de dezembro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001315-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL KOTTA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1001315-83.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 13.774,96; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

Propriedade Fiduciária]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, 

mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 12 de dezembro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

65 -3382244 0 ( 6 5 )  3 3 8 2 2 4 4 0  N Ú M E R O  D O  P R O C E S S O : 

1000883-64.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SOLANGE DOS SANTOS Advogado do(a) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

MT0012462A PARTE E QUALIFICAÇÃO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR 5andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Vistos, etc. DECISÃO 1. Analisando os 

autos, verifico a inexistência de guia de recolhimento de custas e taxas 

judiciárias vinculadas ao presente feito. 2. Assim, nos termos do art.46, 

Parágrafo Único da Resolução 03/2018 – TJMT/TP, INTIME-SE o autor para 

juntar aos autos no prazo de 05 (cinco) dias a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de extinção do feito sem apreciação do mérito. 3. 

Decorrido o prazo sem as providências, certifique-se e façam os autos 

conclusos. 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de dezembro de 2018. PEDRO 

DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO Assinado Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001531-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

65 -3382244 0 ( 6 5 )  3 3 8 2 2 4 4 0  N Ú M E R O  D O  P R O C E S S O : 

1001531-44.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR(A): JOSIANE DA 

SILVA PINHEIRO Advogado do(a) AUTOR(A): MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - MT0012462A PARTE E QUALIFICAÇÃO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR 

5andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Vistos, etc. 1. 

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte embargante deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração. 2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte 

autora quanto ao fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não 

aconteceu no presente caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 

do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

a necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

sob pena de indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das 

custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). 4. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se. 5. Após, façam os autos conclusos. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de dezembro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO Assinado Digitalmente

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000696-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DUTRA DA SILVA (RÉU)

TYELE TABITA CASTRO SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV.Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000696-56.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $1,181.98 

ESPÉCIE: [CHEQUE]->MONITÓRIA (40) AUTOR(A): ITACIR CAMILO 

ROMBALDI Advogado do(a) AUTOR(A): GUILHERME ISAAC SOUZA - 

GO49589 PARTE REQUERIDA: Nome: ANDRE LUIZ DUTRA DA SILVA 

Nome: TYELE TABITA CASTRO SILVA DECISÃO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Monitória visando o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento devidamente instruído com documentos que constituem 

prova escrita, sem eficácia de título executivo (art.700, CPC). 2. Intime-se 

a parte devedora, através de seu patrono legalmente constituído, para o 

devido recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se e proceda as anotações à 

margem da distribuição, arquivando-se os autos. 4. Recolhida às custas, 

expeça-se mandado monitório de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

(art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, consignando que, em caso de 

imediato cumprimento, ficará o requerido isento do pagamento dos valores 

referentes as custas (art.701, §1º, CPC), podendo ainda, na forma do 

artigo 702 do Código de Processo Civil, opor embargos e assim suspender 

a eficácia do mandado inicial. 5. Em caso de não cumprimento da 

obrigação e de não oposição de embargos, será constituído, de pleno 

direito, o título executivo judicial. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de novembro 

de 2018. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69418 Nr: 2830-15.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TENORIO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, não havendo garantia do juízo para oposição dos 

Embargos, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os presentes 

embargos, com fulcro no artigo 16, § 1º, da Lei 6830/1980 c/c artigo 485, 

IV, do CPC.Intime-se o Embargante via Diário de Justiça Eletrônico e 

pessoalmente os Representante da PGFN.Transitado em julgado, promova 

a competente baixa e arquivamento.P.R.I.C.Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39906 Nr: 162-42.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 ANDAMENTO CANCELADO EM : 12/12/2018 14:22:48

MOTIVO: Certidão confeccionada de forma equivocada.

============================================================

=========================

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do ofício de fls. 179, oriundo do Cartório Distribuidor da Comarca 

de Maracaju/MS, no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84899 Nr: 3687-90.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BORGES MOSSELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, através dos 

patronos constituídos, para se manifestar nos autos acerca do teor da 

certidão retro, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99494 Nr: 1779-27.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 6ª VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE/MS, ESPOLIO DE 

PEDRO LUIZ MANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE AFONSO CASARIN, ADRIANO 

CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NAVARRO DIAS - 

OAB:MS/ 4667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISO GUEDES NETO - 

OAB:MS 9.827, PAULO EDUARDO DA ROCHA - OAB:MS 22714, 

RICARDO TRAD FILHO - OAB:MS 7285

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78660 Nr: 53-86.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87949 Nr: 616-46.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89780 Nr: 1642-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VISANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ 

NETO - OAB:14914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 2521-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, EDIMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662 Nr: 531-90.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA CAMPO NOVO LTDA, VALMOR 

JOSE SEHNEN, PEDRO LUIZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO ACOSTADA EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71193 Nr: 4155-25.2014.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 2ª VARA CÍVEL DE 

GIRUÁ/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMETO LUCIANO KOLLING, MARCIA 

GEWEHR KOLLING, ELOI LUÍS FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIS SULZBACH - 

OAB:26293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86664 Nr: 4902-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECSANDRO CARLOS BARP, FABIANE MARIA 

LANGER BARP, LUIZ CESAR BORNELLO, AGRIPAR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79828 Nr: 688-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31868 Nr: 1923-16.2009.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIR FONSECA MONTECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9.271-MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - 

OAB:3.565-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, através de seus 

advogados, para que apresente as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94230 Nr: 4318-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA DE OLIVEIRA GALLICIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO ACOSTADA EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 221-30.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIANE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64893 Nr: 2922-27.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RODOLFO JOST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81352 Nr: 1560-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - 

OAB:21.243-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3449 Nr: 982-81.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR AZILIERO TOMAZELLI, AMANTINO 

BAIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

679,78 (seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 118. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23907 Nr: 563-17.2007.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCÉLIO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:OAB/MT 8.085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - 

OAB:OAB/MT 7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT, SULVIANE RIGO LUSTOZA - OAB:24.651/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

716,15 (setecentos e dezesseis reais e quinze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 164. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 424,95 ( quatrocentos e vinte e quatro 

reais e noventa e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 291,20 (duzentos e noventa e um reais e vinte centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 270 de 733



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC LUIZ RIBEIRO OAB - SP99250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001881-32.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Procuração atualizada, 

tendo em vista que o documento juntado nos autos, consta poderes para 

propor ação no JEC da Comarca de Guarulhos/SP. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Campo Novo do 

Parecis (MT),Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018. NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-69.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001885-69.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) informar o 

endereço da parte reclamada.A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Campo Novo do Parecis 

(MT),Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000947-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Certidão de 

Tempest iv idade de Embargos à  Execução Processo : 

1000947-74.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 6.160,35; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos à Execução foram 

opostos tempestivamente. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, querendo, 

impugnar no prazo legal. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de dezembro de 

2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-26.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000461-26.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ELIANA DA SILVA GOMES 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por ELIANA DA SILVA GOMES SILVA em face de 

BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Promovente comprovou que a 

parcialmente cumprimento da obrigação, requerendo o prosseguimento do 

feito no tocante ao valor remanescente de R$ 647,88 (seiscentos e 

quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos). EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 16766810, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Com efeito, DEFIRO o 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema BacenJud, conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se e intimem-se às partes executadas, para que no 

prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser 

encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

DEZEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-39.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIETE GOMES DO NASCIMENTO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000238-39.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA ELIETE GOMES DO 

NASCIMENTO LIMA REQUERIDO: IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS EIRELI 

- ME Vistos. Tendo em vista a juntada de documentos pela parte autora 

(Id.:13885657/13885670), em atendimento ao princípio do contraditório, 

intimem-se os réus para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos. Em seguida, façam-me os autos conclusos. Campo Novo 

dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-30.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Vistos. Quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD 

feito pela parte requerente nos presentes autos, importante consignar que 

o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 

em que se encontram os veículos. Sendo assim, indefiro o acesso ao 

RENAJUD, pois a parte requerente não indicou a localização do veículo e 
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nem mesmo se há veículos em nome da parte requerida. Com isso, 

intime-se o requerent para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis 

de penhora em nome da parte requerida, sob pena de extinção e 

arquivamento. Após, voltem conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), 10 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KURTEN TARTARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES DE MELO (EXECUTADO)

 

Vistos. Quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD 

feito pela parte requerente nos presentes autos, importante consignar que 

o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 

em que se encontram os veículos. Sendo assim, indefiro o acesso ao 

RENAJUD, pois a rquerente não indicou a localização do veículo e nem 

mesmo se há veículos em nome do requerido. Com isso, intime-se a 

requerente para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de 

penhora em nome da parte requerida, sob pena de extinção e 

arquivamento. Após, voltem conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), 10 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-72.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos com a devida diligência, observo que até o 

presente momento não houve pagamento e nem foram encontrados bens 

passíveis de constrição judicial, inclusive houve tentativa de bloqueio por 

meio do sistema BacenJud, o qual restou infrutífera (ref. 16410216). 

Contudo, a exequente pugnou novamente pela tentativa de penhora online 

(ref. 16837251), a qual não merece ser acolhida, uma vez que a tentativa 

de bloqueio de valores ocorreu em novembro de 2018, consoante ref. 

16410216, bem como a exequente não demonstrou eventual modificação 

da situação econômica da parte executada. Nesse sentido a 

jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PEDIDO DE NOVA PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DE DEMOSTRAÇÃO 

DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A realização da penhora 

é ato de interesse da justiça e, não sendo encontrados bens do devedor, 

admite-se a utilização do convênio BACENJUD. 2. Não obstante, sendo a 

penhora on line infrutífera, é possível a realização de nova penhora on 

line, conquanto haja, junto a pedido, demonstração de novas provas ou 

indícios de modificação na situação econômica do executado. 3. Recurso 

desprovido. Decisão mantida. (TJ-RR - AgReg: 0000120013909, Relator: 

Des. EUCLYDES CALIL FILHO, Data de Publicação: DJe 30/04/2013) 

Assim, intime-se a exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, indicar 

bens passível de penhora em nome do executado, sob pena de extinção 

por abandono. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 10 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010545-98.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. ANTUNES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010545-98.2016.8.11.0050 Nome: J. A. ANTUNES - ME Endereço: Rua 

CAJUEIRO, 27 B, ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA Endereço: Rua 

PIRACICABA, 11, PARQUE INDUSTRIAL FABRÍCIO VETORASSO MENDES, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-140 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000399-83.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDITE MASSOLA (EXECUTADO)

 

Vistos. Sem delongas, observo que a parte exequente pugna pela 

realização de buscas no Sistema Infojud. Acontece que em detida análise 

do feito, constato que inexistem nos autos notícias de que a parte 

exequente tenha realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios 

Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. 

Igualmente, não há informações de consulta ao site de telelistas ou de 

expedição de ofícios ao DETRAN, etc. Nessa esteira, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, para que no prazo de cinco dias, indique bens 

passíveis de penhora em nome do executado, COMPROVANDO AS 

DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS AUTOS, notadamente 

as expostas no parágrafo anterior, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 10 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-55.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro em parte os pedido formulados pelo exequente no ID 

16420729. Expeça-se certidão da dívida, devendo o exequente retirá-la na 

Secretaria do Juizado, a fim de que, por meios próprios, promova a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito. 

Prosseguindo, quanto ao pedido de constrição de veículo pelo sistema 

RENAJUD feito pela parte exequente nos presentes autos, importante 

consignar que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização 

de um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém 

não serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a 

penhora deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o 

credor indicar o local em que se encontram os veículos. Sendo assim, 

indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a localização do 

veículo e nem mesmo se há veículos em nome da parte executada. De 

igual forma, deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte 

reclamante não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de 

encontrar bens da parte reclamada. Assim, após a tentativa de bloqueio 

via BACENJUD, caso infrutífera e não apresentados bens, será o 

processo extinto por ausência de bens, ressaltando que não será 

analisado novo pedido de RENAJUD e INFOJUD. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 10 de 
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dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82420 Nr: 2128-66.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, Izilda 

Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Almeida 

Coutinho - OAB:5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Diego José da Silva - OAB:10.030, paulo 

roberto canhete diniz - OAB:13.239-A mt

 Autos nº. 2128-66.2014.811.0051 - 82420

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Por fim, ao que diz respeito ao pedido de providências aduzido pela 

Requerida, ressalta-se que a fase meritória já se encontra superada, de 

jeito que se mostra impossível a deliberação de tais questões.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138017 Nr: 9828-88.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ovidio de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83009 Nr: 2589-38.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138782 Nr: 10210-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Andre Teloken

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126653 Nr: 4151-77.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Afonso Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4151-77.2017.811.0051 - 126653

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, como razão dos declaratórios o Embargante alegou 

contradição na sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, 

quando teria determinado a correção monetária em desacordo com a 

sistemática prevista no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97.

 No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não houve qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença atacada, o que há é a 

discordância do Embargante quanto aos seus termos, o que não pode ser 

atacado pela via estreita dos embargos de declaração.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 143742 Nr: 2107-51.2018.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFdO, ICG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2107-51.2018.811.0051 - 143742

Homologação Extrajudicial

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação de auto composição extrajudicial 

ajuizado por Ivoney Figueiredo de Oliveira e Izabel Cristina Gutierrez, 

versando sobre divórcio, guarda e alimentos do filho em comum.

Instado, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

Decido.

Estando os direitos do infante preservados, nada obsta a homologação do 

acordo.

Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas Partes, nos termos do 

art. 487, III, ‘b’, do NCPC, dando à lide resolução do mérito.

Sem honorários e sem custas, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o necessário à averbação e 

inscrição necessárias perante a serventia extrajudicial, inclusive para a 

correção do nome da Requerente. No expediente, informe-se a gratuidade 

da Justiça.

EXPEÇAM-SE, ainda, os formais de partilha.

Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 10 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133201 Nr: 7494-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - 

OAB:18030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7494-81.2017.811.0051 - 133201

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

Levando-se em consideração os graves fatos narrados nos autos, 

impõe-se a tomada de medidas imediatas, independente da investigação 

acerca da competência para o julgamento do feito, a fim de bem identificar 

a real situação da menor.

Isto posto, EXPEÇA-SE, com urgência, carta precatória à Comarca de 

Barra do Garças para que imediatamente e com urgência, realize estudo 

psicossocial com a menor, devendo em especial, investigar a ocorrência 

de eventual alienação parental e a tendência ou propensão à prática de 

suicídio.

No mais, o estudo também deverá ser realizado com os genitores.

Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário.

 Em continuidade, a fim de bem identificar a competência, levando-se em 

consideração que, conforme anunciado nos autos, a menor 

aparentemente reside em Comarca diversa desta, INTIMEM-SE as Partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, digam sob a pertinência do 

julgamento do feito nesta Comarca.

 Em seguida, com ou sem a informação solicitada da Requerente, 

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação, 

inclusive sobre a questão relativa à competência.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32525 Nr: 2641-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Guirro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 Autos n° 2641-73.2010.811.0051 - 32525

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Em que pese a suposta urgência anunciada pelo Exequente, antes do 

deferimento ou indeferimento do pedido de adjudicação formulado, 

impõe-se a observância do princípio da anterioridade da penhora e a 

prévia manifestação da Executada.

Assim, na forma do art. 876, § 1º I, do novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a Executada para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

quanto ao pedido de adjudicação.

Após, com ou sem manifestação da Executada, VOLTEM-ME os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102580 Nr: 282-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos 

Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Topázio S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Di Giorgio - OAB:, 

Mario Kessler da Silva Neto - OAB:43187

 Nos termos da legislação vigente, considerando a desnecessidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

REQUERIDA, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 4341-11.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxbelt Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, considerando a desnecessidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA , no prazo de 15 (quinze)dias, apresentar contrarrazões, 

conforme artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71115 Nr: 113-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar, Amauri Aguiar, Mário José 
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Aguiar, Isaura Bif Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISAURA BIF AGUIAR, Cpf: 62848810963, 

Rg: 44234300, brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Prezados (as) encaminho Resumo da inicial - Proc.: 

71115 Nr: 113-95.2012.811.0051. AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Nº PROCESSO: 0000113-95.2012.811.0051 AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S/A RÉU: SIDNEY AGUIAR BANCO DO BRASIL S/A, 

ingressou em 16/12/2011 com Execução de Título Extrajudicial em face de 

SYDNEY AGUIAR, AMAURI AGUIAR, MARIO JOSE AGUIAR e ISAURA BIF 

AGUIAR, para recuperar seu crédito devido ao descumprimento do 

contrato CEDULA RURAL HIPOTECÁRIA nº 21/97033-5, com valor da 

causa atualizado em R$ 179.992,88. Atenciosamente, MARCOS FELIPE 

BASTOS OAB/PR 70.373 Rua Marechal Hermes, 92 Centro Cívico - Curitiba 

- P R (41) 3024-2738 Acreditar na

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 179.992,90 - Valor 

Atualizado: R$ 179.992,88 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136541 Nr: 9043-29.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Alex Jesus da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115259 Nr: 4806-83.2016.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Paulo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO ALEXANDRE SAMUELSSON, Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela 

parte autora, ficando desde já advertida acerca das considerações 

contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115208 Nr: 4779-03.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Casola, Marli Casola, Airton Casola & Cia 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela 

parte requerida, ficando desde já advertida acerca das considerações 

contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135495 Nr: 8534-98.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Jovelina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE, no prazo de 15 (QUINZE) dias, para que indique 

bens disponível da parte requerida , sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83046 Nr: 2618-88.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Bernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca dos cálculos apresentados pela parte executada, requerendo o 

que entender de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15525 Nr: 1444-25.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rigo, Fabiano Moraes Pimpinati, Valdir Ariones 

Pimpinati Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR ARIONES 

PIMPINATI JUNIOR, para devolução dos autos nº 1444-25.2006.811.0051, 

Protocolo 15525, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134735 Nr: 8205-86.2017.811.0051

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Zácary Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao Parecer do Ministério 

Público.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000628-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINO DE FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES para 

indicarem, no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000628-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINO DE FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES para 

indicarem, no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002166-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado. Campo 

Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVAN BESSA SOUZA (EXECUTADO)

ERIVAN BESSA SOUZA 00091875102 (EXECUTADO)

LUCIANE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado. Campo 

Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000898-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ROGERIO SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que, INTIMO a parte autora, para que impulsione o 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É 

o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000881-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16547511, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000897-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAZAIR DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa do seu procurador, a 

fim de impulsionar o feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 11 de dezembro 

de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000868-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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JUNIO PEREIRA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16239798, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DE PAULA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16720431, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OZEMAR DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTAMIRA (RÉU)

JOSE BENICIO DE CARVALHO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOELLA BATALHA DA SILVA OAB - PA14772-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16685779, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA YARA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STECHOW (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16831762, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CONCEICAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rosclei José Silvino (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16900558, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001076-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P C M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA SCHIO OAB - TO7090 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16796872, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000964-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DA SILVA LEAO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16631308, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000870-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA COSTA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para impugnar a contestação e documentos id. 16771734, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 11 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001507-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. R. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. D. R. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que o executado devidamente intimado para 

pagamento, permaneceu inerte. Que intimo a parte exequente, na pessoa 

de seus procuradores, para que impulsione os autos no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Campo Verde-MT, 12 

de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001492-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA TEODORO BILTHAUER (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

16040688, no prazo legal. Campo Verde-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20222 Nr: 2563-84.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geromin Antonio Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Lúcio Pereira de 

Souza - OAB:133.091/SP, Willian José de Araújo - OAB:3928/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136908 Nr: 9249-43.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza da Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes acerca do laudo pericial, para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141382 Nr: 993-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Bezerra de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes acerca do laudo pericial, para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73112 Nr: 2100-69.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidiney Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Águas de Campo 

Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131721 Nr: 6725-73.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Almagro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de 

Auxílio-doença à requerente ELIZANGELA ALMAGRO, no valor mensal a 

ser calculado de acordo com a Lei de regência, desde a data da cessação 

do benefício (31.10.2013), providenciando a imediata implantação na folha 

de pagamento do requerido. As prestações em atraso deverão ser 

acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros de mora com base 

no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da 

Lei 9.494/97, redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 20/03/2018).Por fim, preenchidos os requisitos previstos 

no artigo 300 do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício e a evidente hipossuficiência da parte 

autora. (...) CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento 

da prolação da sentença (art. 85, §3º, I, do NCPC e Súmula 111/STJ), 

ISENTANDO-O do recolhimento das custas processuais.Ponderando que a 

presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste 

modo, findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de se proceder ao reexame 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 07 de dezembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105426 Nr: 1038-52.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supertec Peças e Serviços Ltda EPP, Atlas 

Copco Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Ernandes dos Santos - OAB:17.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278, Daniel Martins Boulos - OAB:162.258/SP, Russel 

Alexandre B. Maia - OAB:6296/MS

 Autos n° 1038-52.2016.811.0051 - 105426 (...) Logo, DETERMINO a 

realização de perícia na caldeira de propriedade do requerente. Por 

conseguinte, NOMEIO a empresa Real Brasil Consultoria, localizada na 

Avenida Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, em 

Cuiabá/MT, fone (65) 4052-9929/3052-7636, por intermédio de seu Diretor 

Técnico FÁBIO NIMER, para a realização da perícia, independente de 

compromisso, o qual terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar sua 

proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e 

contatos profissionais (incluindo endereço eletrônico para direcionamento 

das intimações pessoais), em conformidade com o que preconiza o art. 

465, §2º, I, II e III do NCPC.Consigne-se, ainda, que pelo fato de a perícia 

ter sido requerida pela ré Atlas Copco Brasil Ltda, deverá a própria arcar 

com o pagamento dos honorários periciais, consoante estabelece o artigo 

95 do NPCP. Apresentada a proposta, as partes deverão ser intimadas 

para que se manifestem sobre esta. Em não havendo impugnação, 
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proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indiquem assistente técnico (art. 465 do NCPC), bem como 

apresentem quesitos, caso ainda não tenham feito.Escoado o prazo acima 

estabelecido, INTIME-SE o perito para designar data para realização da 

perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC) 

devendo os envolvidos e os assistentes técnicos serem intimados do 

início dos trabalhos (art. 474, NCPC).Com o depósito dos honorários, 

desde já, nos termos do art. 465, § 4º do NCPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% do valor.FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a 

realização e conclusão da perícia.Com o aporte do referido laudo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada um dos envolvidos, em igual prazo 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC).Por fim, 

VOLTEM-ME conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98304 Nr: 3517-52.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olires Renner Dal Pai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3517-52.2015.811.0051 (Código 98304).

Previdenciário.

Sentença.

Vistos etc.

Olires Renner Dal Pai propôs a presente ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, já devidamente qualificados.

Devidamente citada, a autarquia ré postula pela improcedência da 

pretensão, tendo a autora impugnado suas teses defensivas (Ref. 09 e 

10).

Deferida a prova pericial, o laudo elaborado pela expert está anexado às 

Ref. 20.

Devidamente intimados, a requerente apresenta impugnação ao laudo 

elaborado pela perita (Ref. 31), pugnando pela procedência da ação em 

todos os seus termos, e o requerido, por sua vez, nada manifestou (Ref. 

32).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento.

I – Do Mérito.

De elementar conhecimento que, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que ostentarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhes garantir a sua subsistência, 

desde que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença.

 Da premissa legalmente estabelecida constata-se que três são os 

requisitos necessários para a concessão do pedido: a) qualidade de 

segurado; b) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 

8.213/91), excetuadas as hipóteses do art. 26, da Lei de Benefícios, onde 

a mesma é dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, 

conforme se trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 

42 e 59, da Lei n° 8.213/91, respectivamente).

FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, ao lecionar acerca dos beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, esclarece:

São beneficiários do RGPS os segurados da previdência social 

(obrigatórios e facultativos) e seus dependentes.

Os segurados obrigatórios são aqueles filiados ao sistema de modo 

compulsório, a partir do momento em que exerçam atividade remunerada. 

Já os segurados facultativos são os que, apesar de não exercerem 

atividade remunerada, desejam integrar o sistema previdenciário. (in Curso 

de Direito Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de 

Janeiro, Editora Impetus, 2012, p. 174).

Adverte, ainda:

A filiação automática é decorrência natural da compulsoriedade do sistema 

protetivo. Em virtude desta condição, caso o segurado deixe de exercer a 

atividade remunerada, como em virtude do desemprego, deveria 

automaticamente perder sua filiação ao RGPS.

Entretanto, em razão da natureza protetiva do sistema previdenciário, e 

pelo fato de, na maioria das vezes, o segurado encontra-se sem atividade 

por força das circunstâncias (desemprego etc), não deve permanecer 

desamparado em tal momento. Por isso a lei prevê determinado lapso 

temporal, no qual o segurado mantém essa condição, com cobertura 

plena, mesmo após a interrupção da atividade remunerada e mesmo sem 

contribuição, daí justificado o nome de período de graça. (op cit., p. 543). 

(destaquei).

 Ao cotejar o acervo probatório existente nos autos, notadamente pela 

comunicação de decisão de Ref. 31, denota-se que o requerente recebeu 

Auxílio-Doença até 21.05.2015, e propôs a presente ação em 30.09.2015, 

sendo certo que após a cessação do benefício mantém a qualidade de 

segurado por mais 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro meses) meses, a 

depender se o segurado possuir mais de 120 (cento e vinte) contribuições 

mensais.

 Logo, considerando que a parte autora deve ostentar a qualidade de 

segurado à época da data de início da doença, resta devidamente 

comprovada a sua QUALIDADE DE SEGURADO, nos termos do art. 15, I, 

da lei de regência:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência 

Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado 

acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às 

Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

facultativo [...].

Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve ser compreendida como o número de 

contribuições mensais necessárias para que o segurado tenha direito ao 

benefício, não se confundido com o tempo de contribuição. A propósito, o 

art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (destaquei).

 Por sua vez, a forma para o cômputo do período de carência é estatuída 

pelo art. 27 da Lei 8.213/91, in verbis:

Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as 

contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive 

os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015)

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira 

contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as 

contribuições recolhidas com atraso referentes a competências 

anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e 

facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no 

art. 13. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

Já o art. 27-A da citada lei estabelece:

“Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o 

segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, 

com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 

desta Lei.” (incluído pela Lei n. 13.457/2017).

Não se pode olvidar, também, que a carência é dispensada para a 

concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em casos de 

segurado que, após se filiar no RGPS, seja acometido das doenças 

indicadas pelo art. 151 da Lei 8.213/91, até a elaboração da lista 
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mencionada pelo inciso III do art. 26, in verbis:

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 

II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de 

aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for 

acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, 

com base em conclusão da medicina especializada. (Redação dada pela 

Lei nº 13.135, de 2015).

Na espécie, a questão da carência é matéria incontroversa, uma vez que 

o autor é portador de espondiloartrose, conforme se verifica da resposta 

ao quesito nº 4.1 do laudo pericial de Ref. 20, ou seja, independe de tal 

requisito para a concessão do benefício ora postulado.

 No que diz respeito à INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO, 

verifica-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área de medicina e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou demonstrado a 

existência de incapacidade total e temporária, tendo a expert, em resposta 

aos quesitos que lhe foram apresentados, concluído:

“Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de 

vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, 

concluímos a autora está em tratamento de fratura no punho esquerdo, 

com dor, inchaço e limitação de movimentos no punho esquerdo. Há 

incapacidade laborativa total e temporária, durante 4 meses para 

tratamento adequado e eficaz. (...)” (sic – Ref. 20).

Todavia, não obstante o laudo tenha concluído pela incapacidade 

temporária, durante um curto período de tempo, cabe ressaltar que a 

requerente, trata-se de pessoa idosa, com atualmente 64 (sessenta e 

quatro) anos de idade, ensino fundamental incompleto (até a 4º série) e 

sem experiência ou capacitação para outros tipos de trabalhos ou para o 

retorno de sua atividade habitual.

Com lastro nesses argumentos, considerando as condições pessoais e 

sociais da parte requerente, bem como a dificuldade de a concessão da 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

No que concerne ao termo inicial, filio-me ao entendimento no sentido de 

que, comprovada que a incapacidade remonta até à cessação indevida do 

benefício pela autarquia previdenciária, mostra-se correto o 

estabelecimento deste no dia subsequente a tal data.

No mesmo toar é o entendimento adotado pelas cortes superiores:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA 

SOBRE QUALIDADE DE SEGURADO OU CARÊNCIA. LAUDO PERICIAL. 

TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS. [...] 5. O termo inicial da aposentadoria 

por invalidez deve ser a data do laudo médico que constatou a 

impossibilidade de recuperação, mas o auxílio doença deve ser 

restabelecido desde a cessação na via administrativa. [...] (TRF 1 - AC 

0018507-72.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 23/05/2016).

Assim, considera-se o dia da cessação do benefício (21.05.2015) como o 

termo inicial.

II – Dispositivo.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS à concessão de aposentadoria por invalidez ao requerente 

JÓ CARLI DA SILVA, no valor mensal a ser calculado de acordo com a 

legislação vigente, a partir do dia da cessação do benefício (21.05.2015). 

As prestações em atraso deverão ser acrescidas de correção monetária, 

pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de 

juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em cumprimento ao Provimento n.° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a 

PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da parte requerente:

Nome do segurado: Olires Renner Dal Pai.

Genitora: Maria Renner.

CPF nº 569.135.831-68.

Endereço: Av. Florianópolis, nº 465, Centro – MT.

Pis/pasep: 1.687.514.140-0

Benefício Concedido: aposentadoria por invalidez.

RMI - Renda mensal inicial: a calcular.

DIB - Data do início do Benefício: 21.05.2015.

DIP – Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em 

julgado.

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no 

pagamento dos honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, §3º, I do NCPC 

e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-A do recolhimento das custas 

processuais.

Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Deste modo, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

 Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em 

não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 20 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117612 Nr: 6172-60.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Lemes Freire - 

OAB:OAB/PR - 40738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 (...) .Decido.Pelo exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova 

feito pelo Requerente, de forma a atribuir à parte requerida o encargo de 

bem comprovar que não houve falha ou insuficiência na prestação de 

serviço, notadamente quanto à manutenção da rede elétrica da autora em 

data anterior aos fatos.Anota-se, ainda, que a inversão dos encargos 

probatórios se limita apenas àquela questão da prova contida no 

parágrafo anterior. As demais questões continuam regidas pela regra do 

art. 373, I, do NCPC.Com a resposta, INTIMEM-SE as Partes para que 

tomem ciência da presente decisão, especialmente a Requerida, em favor 

de quem se reabre o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de 

documentos, dada a alteração superveniente de seu encargo 

probatório.Sobrevindo a juntada de novos documentos, INTIME-SE a 

Requerente, na pessoa do ilustre Procurador, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre as provas produzidas.Após, CONCLUSOS, 

inclusive para análise da pertinência do julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 02 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123461 Nr: 2645-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDSON SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19142, Fagner da Silva Botof - OAB:12.903

 Diante do exposto, CHAMO o feito à ordem e DETERMINO que a parte 

Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o requerimento 

administrativo junto à parte requerida, sob pena de extinção do 
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processo.REGISTRE-SE que comprovado o requerimento administrativo no 

prazo assinalado, a parte requerida terá o prazo de até 90 (noventa) dias 

para se manifestar sobre tal requerimento.Transcorrido o lapso temporal, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, fazendo os autos conclusos 

para o saneamento do feito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124491 Nr: 3118-52.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Domingos Rodrigues De Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio joão soito - 

OAB:114.089, henrique alberto faria motta - OAB:113.815, Pedro 

Henrique Bandeira Sousa - OAB:155.834

 DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na inquirição de 

testemunhas e coleta de depoimento das partes, juntada de documentos e 

prova PERICIAL, sendo esta última imprescindível para auferir a extensão 

das lesões do autor e suas sequelas.Para tanto, NOMEIO como perito do 

juízo o médico IGOR GARCIA DA SILVA (CRM/MT 6003), que poderá ser 

localizado à Rua Tupi nº 222, Clínica Med Center, Bairro Vale do Sol, nesta 

cidade de Campo Verde/MT, telefone (66) 3419-4748 ou (11) 97027-8343, 

endereço eletrônico igs83@hotmail.com, independente de compromisso, o 

qual terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar sua proposta de 

honorários.Consigne-se, ainda, que pelo fato de a perícia ter sido 

requerida somente pela parte requerente, esta deverá suportar 

integralmente o pagamento dos honorários periciais, consoante estabelece 

o artigo 95 do NPCP. Não obstante, sendo deferido os benefícios da justiça 

gratuita, o perito deve ser cientificado que caso aceite a honrosa 

nomeação, o adimplemento dos valores somente ocorrerá quando finda 

ação pela parte sucumbente ou pelo Estado.Apresentada a proposta de 

honorários, as partes deverão ser intimadas para que se manifestem 

sobre esta, no prazo comum de 05 (cinco) dias. (art. 465, § 3º, do NCPC). 

Em não havendo impugnação, proceda-se a intimação das partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico (art. 465 do 

NCPC), bem como apresentem quesitos, caso ainda não tenham 

feito.Escoado o prazo acima estabelecido, INTIME-SE o perito para 

designar data para realização da perícia, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os 

assistentes técnicos serem intimados do início dos trabalhos (art. 474, 

NCPC).No mais, FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização e 

conclusão da perícia.Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada um dos envolvidos, em igual prazo apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103439 Nr: 542-23.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Fernando Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 (...) .Desde já, NOMEIO a pessoa de Fernando Vaz Guimarães Abrahão, 

grafoscopista e documentoscopista, o qual poderá ser localizado junto à 

empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na Avenida Rubens de Mendonça, 

nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, fone (65) 

4052-9929/3052-7636. Consigne-se, ainda, que pelo fato de a perícia ter 

sido requerida por ambas as partes, deverão elas dividir o pagamento dos 

honorários periciais, consoante estabelece o artigo 95 do NPCP. 

REGISTRE-SE que 50% dos honorários ficarão a cargo do Estado de Mato 

Grosso, bem como deverão observar os parâmetros estabelecidos na 

Resolução n. 232/2016 do CNJ.Apresentada a proposta de honorários, as 

partes deverão ser intimadas para que se manifestem sobre esta, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. (art. 465, § 3º, do NCPC).Em não 

havendo impugnação, PROCEDA-SE a intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o depósito de 50% do valor 

respectivo, sob pena de preclusão da produção da prova.INTIMEM-SE, 

ainda, as partes para que indiquem assistente técnico (art. 465 do NCPC), 

bem como apresentem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado o 

prazo acima estabelecido, INTIME-SE o perito para designar data para 

realização da perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 

466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os assistentes técnicos serem 

intimados do início dos trabalhos (art. 474, NCPC).No mais, FIXO o prazo 

de 40 (quarenta) dias para a realização e conclusão da perícia.Com o 

aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada um dos 

envolvidos, em igual prazo apresentar seu respectivo parecer (art. 477, 

§1º, NCPC).Após, CONCLUSOS, inclusive para análise da pertinência do 

julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126862 Nr: 4241-85.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Soares Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 (...) .A fim de elucidar as questões acima delineadas, DEFIRO a produção 

de prova ORAL, consubstanciada na inquirição de testemunhas e coleta 

do depoimento pessoal das partes, prova PERICIAL e juntada de novos 

documentos. Todavia, antes de determinar a realização da perícia, 

oportuno verificar a viabilidade de se constatar de forma pormenorizada 

as questões contidas nas alíneas “a e b” desta decisão por meio de Oficial 

de Justiça. Para tanto, ORDENO a expedição de mandado de 

constatação.Aportando-se aos autos a referida medida, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem e requeiram o 

que for de direito.Após, CONCLUSOS, inclusive para análise da 

pertinência do julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de julho de 

2018.André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95881 Nr: 2689-56.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbauto - Distribuidora Bauru de Automóveis 

Ltda, Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MARCELE GARBUGIO 

FRANZOTTI - OAB:11982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MS/11640, Alexsander Gomes - 

OAB:181.346/SP

 (...) DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada no depoimento 

pessoal do requerente e inquirição de testemunhas, bem como a prova 

PERICIAL.Por corolário, NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, 

localizada na Avenida Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque 

da Saúde, em Cuiabá/MT, fone (65) 4052-9929/3052-7636, por intermédio 

de seu Diretor Técnico FÁBIO NIMER, para a realização de perícia no 

veículo do autor, independente de compromisso, o qual terá o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar sua proposta de honorários.Consigne-se, 

ainda, que, pelo fato de a perícia ter sido pleiteada somente pela requerida 

Disbauto – Distribuidora Bauru de Automóveis Ltda, esta deverá suportar 

integralmente o pagamento dos honorários periciais, consoante estabelece 

o artigo 95 do NPCP.Apresentada a proposta, as partes deverão ser 
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intimadas para que se manifestem sobre esta. Em não havendo 

impugnação, PROCEDA-SE a intimação das partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico (art. 465 do NCPC), bem 

como apresentem quesitos, caso ainda não tenham feito. Em igual prazo, 

deverá ainda a empresa distribuidora ré comprovar o depósito de 50% do 

valor respectivo, cuja responsabilidade pelo pagamento lhe 

incumbe.Escoado o prazo acima estabelecido, INTIME-SE o perito para 

designar data para realização da perícia, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC) devendo os envolvidos e os 

assistentes técnicos serem intimados do início dos trabalhos (art. 474, 

NCPC(...) André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137423 Nr: 9505-83.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anuilda Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123, Rafael Parmigiane - OAB:19.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9505-83.2017.811.0051 (Código 137423).

Previdenciário.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de ordinária de pensão por morte proposta por Anuilda 

Antonia da Silva, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, também qualificado.

Devidamente citado, o instituto requerido contesta os fatos articulados na 

peça preambular, postulando, no mérito, pela improcedência da pretensão 

em todos os seus termos (fls. 42/55).

Impugnação à contestação às Ref. 11

Em seguida, fora designada audiência de instrução e julgamento (Ref. 15), 

e, na data aprazada, foram colhidas as declarações de 02 (duas) 

testemunhas, encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais 

do requerente remissivas à inicial (Ref. 34/35).

 Permaneceram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento.

I – DO MÉRITO

No mérito, a ação é PROCEDENTE.

Explico.

A Lei de regência fixa que a pensão por morte será devida ao conjunto 

dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar 

da data do óbito quando requerido até 30 (trinta) dias depois deste; do 

requerimento, quando requerido após o prazo previsto no inciso anterior 

ou da decisão judicial, no caso de morte presumida (art. 74 da Lei 

8.213/91).

 Os documentos que instruem a inicial comprovam, sem sobra de dúvidas, 

que o próprio mantinha a QUALIDADE DE SEGURADO.

De elementar conhecimento que o segurado especial, é o produtor, o 

parceiro, o meeiro e o arrendatário rural, o pescador artesanal e o 

assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente ou em regime 

de economia familiar, ou seja, visando a própria subsistência e a do grupo 

familiar. É esta espécie de trabalhador rural, enquadrada como segurado 

especial, que constitui o alvo da presente lide.

A Lei 8.213/91 define o regime de economia familiar no artigo 11, VII, como 

sendo:

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

A requerente comprovou de forma documental e testemunhal a condição 

de segurado especial do falecido, pois, apresentou como início de prova 

material: a) Cédula de Identidade constando a profissão do de cujus como 

sendo a de lavrador (fls. 12); b) certidão de óbito do esposo da 

requerente ocorrido em 04.11.2015, constando a profissão deste como 

“LAVRADOR” (fls. 15).

 No que tange ao requisito do EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL, o 

postulante deve comprovar o exercício do trabalho rural da de cujus, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, pelo tempo que consta do artigo 142 da Lei 

8.213/91, não se exigindo o prévio recolhimento de contribuições.

 Por oportuno, dispõe o artigo 142 e 143, ambos da Lei 8.213/91

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de 

julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos 

pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, 

por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se 

em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições 

necessárias à obtenção do benefício: (Artigo e tabela com nova redação 

dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

 Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 1995).

No caso em apreciação, considerando que a prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rural do de cujus, de 

acordo com a Súmula 149 do STJ, entendo que o autor apresentou 

documentos na inicial, demonstrando razoável início de prova material.

Configura, pois, início razoável de prova material da atividade de rurícola 

em atenção à solução pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e 

pelos Tribunais Regionais Federais. O entendimento foi, inclusive, recebido 

pela Turma Nacional de Uniformização dos JEFs, pela Súmula nº 6, que 

enuncia: “A certidão de casamento ou outro documento idôneo que 

evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade rurícola.”

Ademais, não se pode olvidar que a Jurisprudência tem aceitado como 

início de prova material os registros civis de casamento, de óbito, título de 

eleitor, onde constam a profissão de trabalhador rural; declaração do 

proprietário do imóvel onde tenha trabalhado como parceiro, meeiro ou 

arrendatário rural, acompanhada de comprovantes do registro do referido 

imóvel no INCRA e/ou comprovante de pagamento do ITR respectivo.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

PENSÃO POR MORTE . TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE 

PROVA MATERIAL . COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. 

ART. 106, DA LEI Nº. 8.213/91. ROL EXEMPLIFICATIVO. CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLA DA AUTORA DEMONSTRADA. CARÊNCIA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O 

benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher. 2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do 

art. 106 da Lei 8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, 

portanto, outros documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, além dos ali previstos. Nesse sentido, não é exigível do 

autor a juntada da Carteira de Identificação. 3. União estável comprovada. 

Conforme documento de fl. 17, a autora e o seu falecido companheiro 

tiveram uma filha, nascida em 23/12/65. A certidão de óbito do falecido 

companheiro da autora, constando a sua profissão de lavrador configura 

início razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à 

solução pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais 

Regionais Federais. 4. Prova documental complementada pela prova 

testemunhal (fls.56/58). 5. Os requisitos de idade mínima e carência foram 

cumpridos, na espécie. 6. Considerando que não há prova nos autos de 

requerimento administrativo do benefício, o benefício é devido a partir da 

data do ajuizamento desta ação. 7. O benefício de pensão por morte de 

trabalhador rural pressupõe: a) óbito do instituidor que mantinha a 

condição de segurado; b) qualidade de dependente; e c) dependência 

econômica (art. 74 da Lei 8.213/91). Os três requisitos restaram 

cumpr idos  no  caso  em comento .  ( . . . ) ”  (TRF1 REO 

0000095-71.2006.4.01.4101 / RO, Rel. JUÍZA FEDERAL ROGÉRIA MARIA 
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CASTRO DEBELLI, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.290 de 

12/04/2012).

De fato, é oportuno salientar que embora o requerente não tenha 

apresentado todos os documentos exigidos no artigo 106 da Lei 8.213/91 - 

O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou nesse sentido, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL POR MEIO DE INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL COMPLEMENTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO 

PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A CF/88 incluiu o trabalhador do campo no Regime Geral de Previdência 

Social, nos termos do art. 201, § 7o., II, tendo a Lei 8.213/91, que regula os 

Benefícios da Previdência Social, estabelecido um período de transição em 

que o trabalhador rural que já integrava o sistema de previdência social 

encontra-se dispensado do recolhimento das contribuições necessárias 

ao reconhecimento do tempo de atividade agrícola.

2. A Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 143 que será devida aposentadoria 

por idade ao trabalhador rural que completar 60 anos de idade, se homem, 

e 55 anos de idade, se mulher, além de comprovar o exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência.

3. O art. 55, § 3o. e o art. 106, parágr. único da Lei 8.213/91 elencam os 

documentos necessários à comprovação do exercício de atividade rural, 

ressalvando não ser admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Esta Corte já 

pacificou entendimento de que o rol previsto no citado art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo 4. A concessão de aposentadoria 

rural possui relevante valor social, uma vez que busca amparar o obreiro 

rural por meio de distribuição da renda pela via da assistência social. 

Dessa forma, não se deve aplicar rigor excessivo na comprovação da 

atividade rurícola, sob pena de tornar-se infactível, em face das 

peculiaridades que envolvem o trabalhador do campo, que normalmente 

não dispõe de documentos que comprovem sua situação. Diante dessa 

situação, conforme orientação jurisprudencial do STJ, para a 

demonstração do exercício de trabalho rural não se exige que a prova 

material abranja todo o período de carência exigido pelo art. 142 da Lei 

8.213/91, sendo necessário apenas início de prova material 

complementado por prova testemunhal 5. In casu, o Magistrado de 1o. 

grau entendeu que os depoimentos colhidos em juízo aliados à prova 

material conseguiram demonstrar de forma idônea, harmônica e precisa o 

labor rural exercido pela autora.

6. Contudo, o Tribunal a quo não reconheceu o direito ao benefício, por 

entender que a parte autora não apresentou prova material 

contemporânea aos fatos alegados, não abrangendo também todo o 

período de carência, o que, como visto, vai de encontro ao entendimento 

jurisprudencial do STJ, que permite que a prova testemunhal amplie o 

período constante da prova material, como no caso.

7. A decisão agravada não reexaminou as provas constantes dos autos, 

tendo adotado os fatos tais como delineados pelas instâncias ordinárias.

8. Agravo Regimental do INSS desprovido. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

591.005/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015). (destaquei).

Não isso bastasse, os depoimentos das testemunhas EUELISSON 

MOREIRA DE ALMEIDA e ELIAS SOARES, colhidos em Juízo, além de 

corroborar o exercício da atividade rural, comprovam que o falecido, 

juntamente com a esposa, ora requerente, desempenhavam trabalho 

rurícola para a sobrevivência de ambos, em pequena propriedade rural na 

cidade de Nobres/MT.

Destarte, considerando que foi comprovada de forma cabal a condição de 

segurado especial do de cujus, qual seja, de ter trabalhado no campo, em 

regime de economia familiar, imperioso se faz à concessão do benefício, 

ora pleiteado.

 Sob outro prisma de enfoque, as certidões de casamento e de óbito 

demonstram o VÍNCULO CONJUGAL entre a requerente e o falecido, o que 

é corroborado pelo nascimento de filhos advindos da união e pelo 

depoimento das testemunhas em juízo.

No que diz respeito à DEPENDÊNCIA FINANCEIRA do cônjuge o artigo 16 

da Lei 8.213/91 estabelece que essa pessoa pode figurar como 

beneficiária na condição de dependente, sendo a dependência econômica 

presumida, in verbis:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, e 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada.

Cumpre esclarecer que no Regime de Previdência Social (Lei 8.213/91), a 

pensão por morte, prevista em seus artigos 16, 18, inciso II, alínea “a” e 74 

e incisos, é devida aos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, desde que comprovada a dependência econômica, 

repito, que no caso é presumida.

Destarte, havendo prova material, corroborada por prova testemunhal 

uníssona, é de se considerar devidamente comprovada a condição de 

dependente da requerente, sendo devido o deferimento do benefício de 

pensão por morte, já que cumpridos os requisitos legais.

Em última analise, no tocante aos juros e correção monetária, é cediço que 

no julgamento das ADIs 4357 e 4.425, datado de 14.03.2013, Relator o 

Ministro AYRES BRITTO, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade das expressões “índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança” e “independentemente de sua 

natureza”, contidas no § 12 do art. 100 da CF/88, bem como a declaração 

de inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento do art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009).

Posteriormente, a Suprema Corte conferiu eficácia prospectiva à 

declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, 

fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão 

de ordem (25.03.2015). Por corolário, decidiu:

2.1 Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios 

deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os 

mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos 

tributários; e 2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito 

da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 

12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção 

monetária.

Não obstante, importante frisar que este entendimento apenas é aplicável - 

segundo o próprio e. STF - aos precatórios, no período compreendido 

entre a inscrição e o efetivo pagamento do precatório. Ou seja, até a 

inscrição do precatório deverá ser aplicado o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança. Após a inscrição do 

precatório, o crédito deverá ser corrigido pelo IPCA-E.

 Por oportuno, na repercussão geral no RE 870.947/SE, houve o 

esclarecimento de que a declaração de inconstitucionalidade - por 

arrastamento - do artigo 5º da Lei 11.960/2009 "abarcou apenas a parte 

em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, § 12 da CF, 

incluído pela EC 62/09, o qual se refere tão somente à atualização de 

valores de requisitórios"

Na ocasião, também foi destacado pelo Relator MIN. LUIZ FUX:

 "Na parte em que rege a atualização monetária das condenações 

impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i. e., entre o 

dano efetivo/ajuizamento da demanda e condenação), o art. 1º-F da Lei 

9.494/1997 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo 

Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em 

pleno vigor"

Logo, até o deslinde da questão pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se a 

Lei de regência.

II – DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de pensão por 

morte à requerente ANUILDA ANTONIA DA SILVA, no valor mensal 

correspondente a 100% do salário de benefício do instituidor, a partir do 

requerimento administrativo (29.08.2017). Sobre as prestações em atraso 

deverão incidir juros de mora e correção monetária de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal.

Em cumprimento ao Provimento n.° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a 
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PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da parte requerente:

Nome da segurada: ANUILDA ANTONIA DA SILVA.

 Genitora: Joventina Maria da Conceição

 CPF nº. 654.122.061-15.

Endereço: Rua 10, Quadra 22, Lote 26, Bairro Recanto dos Pássaros, 

Município de Campo Verde - MT.

Pis/pasep: 1.705.417.532-6.

Benefício Concedido: Pensão por morte.

RMI - Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício do instituidor.

DIB - Data do início do Benefício: data do requerimento administrativo.

DIP – Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da 

presente sentença.

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação da sentença.

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL no 

pagamento dos honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação 

da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O 

do pagamento das custas processuais.

Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE 

o processo à instância superior, a fim de se proceder ao reexame 

necessário.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em 

não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 09 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127457 Nr: 4488-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herotildes Lesniewski Rustinek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7099, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10236, Leonardo 

Ferreira da Silva - OAB:18.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4488-66.2017.811.0051 (Código 127457).

Previdenciário.

Sentença.

Vistos etc.

Herotildes Lesniewski Rustinek propôs a presente ação de aposentadoria 

por idade rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos já devidamente qualificados.

 Devidamente citada, verificou-se que a requerida deixou de apresentar 

contestação (Ref. 12), e em seguida, o feito foi saneado, oportunidade em 

que foi decretada a revelia do instituto requerido e designada audiência de 

instrução e julgamento (Ref. 17).

Durante a audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal da 

requerente e inquirida 03 (três) testemunhas arroladas por ela (Ref. 52), 

permanecendo os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Necessário ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento.

I – DO MÉRITO

De elementar conhecimento que, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, para a obtenção do beneplácito da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural, reputado como sendo 

segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social [art. 11, I, 

alínea ‘a’, VI e VII da Lei nº 8.213/1991], a par do preenchimento do 

requisito etário — idade equivalente a 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos de idade, caso mulher, 

observada redução no patamar equivalente a 05 (cinco) anos [art. 201, § 

7º, II, da CRFB/88] — deverá demonstrar o efetivo desempenho de 

atividade rural, em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, durante o interstício temporal imediatamente anterior a data 

do requerimento do benefício, em número de meses idêntico ao indicado 

para o período de carência do referido benefício previdenciário. 

Inteligência do teor do art. 39, I, art. 142 e o art. 143, todos da Lei nº 

8.213/1991.

Por corolário, o regime de economia familiar ínsito à categoria dos 

rurícolas, condição indispensável à perfeita caracterização do ‘status’ de 

segurado obrigatório, pressupõe o efetivo desempenho de atividade na 

seara rural, de modo exclusivo, e se afigura caracterizado quando o 

exercício das funções se operacionaliza de modo indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados regulares e estáveis, 

garantindo-lhes o sustento, o progresso social e econômico.

 É o que se infere da redação literal do artigo 11, VII, §1º, da Lei nº 

8.213/91, in verbis:

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

Da premissa legalmente estabelecida constata-se, em verdade, tratar-se 

de classe de segurados que exploram a atividade rural primária, sem o 

auxílio de empregados — malgrado se admita a possibilidade da 

assistência eventual de terceiros —, destinada, essencialmente, a 

promover o custeio das despesas internas da entidade familiar, relativas à 

subsistência do grupo.

 Na espécie, ao cotejar o acervo probatório existente nos autos, 

verifica-se que a requerente comprovou o exercício de atividade laboral 

rural, em regime de economia familiar. E tal conclusão vem amparada nos 

documentos apresentados pela parte autora que dão sustentáculo 

fático-jurídico a essa afirmação, a saber: a) certidão de casamento, onde 

consta a profissão do cônjuge da requerente como sendo a de lavrador, 

condição esta extensível à autora (fls. 24); b) Carteiras de identidade de 

beneficiário da requerente e de sua filha, constando ambas como 

trabalhadoras rurais (fls. 29/31).

Assim, considerando que a prova exclusivamente testemunhal não basta 

à comprovação da atividade rural, de acordo com a Súmula 149 do STJ, 

conclui-se que a postulante apresentou documentos na inicial, 

demonstrando razoável início de prova material, consoante acima 

demonstrado.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL POR MEIO DE INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL COMPLEMENTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO 

PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A CF/88 incluiu o trabalhador do campo no Regime Geral de Previdência 

Social, nos termos do art. 201, § 7o., II, tendo a Lei 8.213/91, que regula os 

Benefícios da Previdência Social, estabelecido um período de transição em 

que o trabalhador rural que já integrava o sistema de previdência social 

encontra-se dispensado do recolhimento das contribuições necessárias 

ao reconhecimento do tempo de atividade agrícola.

2. A Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 143 que será devida aposentadoria 

por idade ao trabalhador rural que completar 60 anos de idade, se homem, 

e 55 anos de idade, se mulher, além de comprovar o exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência.

3. O art. 55, § 3o. e o art. 106, parágr. único da Lei 8.213/91 elencam os 

documentos necessários à comprovação do exercício de atividade rural, 

ressalvando não ser admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na 

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Esta Corte já 

pacificou entendimento de que o rol previsto no citado art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo 4. A concessão de aposentadoria 

rural possui relevante valor social, uma vez que busca amparar o obreiro 

rural por meio de distribuição da renda pela via da assistência social. 

Dessa forma, não se deve aplicar rigor excessivo na comprovação da 

atividade rurícola, sob pena de tornar-se infactível, em face das 
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peculiaridades que envolvem o trabalhador do campo, que normalmente 

não dispõe de documentos que comprovem sua situação. Diante dessa 

situação, conforme orientação jurisprudencial do STJ, para a 

demonstração do exercício de trabalho rural não se exige que a prova 

material abranja todo o período de carência exigido pelo art. 142 da Lei 

8.213/91, sendo necessário apenas início de prova material 

complementado por prova testemunhal 5. In casu, o Magistrado de 1o. 

grau entendeu que os depoimentos colhidos em juízo aliados à prova 

material conseguiram demonstrar de forma idônea, harmônica e precisa o 

labor rural exercido pela autora.

6. Contudo, o Tribunal a quo não reconheceu o direito ao benefício, por 

entender que a parte autora não apresentou prova material 

contemporânea aos fatos alegados, não abrangendo também todo o 

período de carência, o que, como visto, vai de encontro ao entendimento 

jurisprudencial do STJ, que permite que a prova testemunhal amplie o 

período constante da prova material, como no caso.

7. A decisão agravada não reexaminou as provas constantes dos autos, 

tendo adotado os fatos tais como delineados pelas instâncias ordinárias.

8. Agravo Regimental do INSS desprovido. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

591.005/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015) (destaquei).

Logo, embora a requerente não tenha apresentado todos os registros 

exigidos no art. 106 da Lei nº 8.213/91 - o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.

Prosseguindo, imperioso salientar que nas ações de aposentadoria por 

idade aos trabalhadores rurais é necessária, além da comprovação da 

condição de segurado especial, a demonstração de outros dois requisitos, 

a saber: idade mínima exigida e o exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua por um período que varia entre 60 a 180 meses, 

dependendo do ano em que foi requerido o benefício.

No que se refere ao REQUISITO DA IDADE, a Constituição Federal em seu 

artigo 201, § 7º, II, bem como a lei infraconstitucional que dispõe sobre os 

planos de Benefício da Previdência Social, Lei nº 8.213/91, no art. 48, 

estabelecem que a idade mínima exigida para a concessão da 

aposentadoria do trabalhador rural, in verbis:

 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 

se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. (CF, art.201).

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei nº 

9.032, de 1995).

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 2º Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido. (Incluído pela Lei nº 

9.032, de 1995) (Lei 8.213/91, art. 48).

 Destarte, analisando o caso “sub judice”, o requisito idade encontra-se 

indubitavelmente comprovado, uma vez que a requerente nasceu em 

16.01.1946, conforme se verifica do documento às fls. 22/21.

No que tange ao requisito do EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL, a parte 

autora deve comprovar o exercício do trabalho rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, pelo prazo estabelecido na lei de regência.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se recente julgado 

proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, no qual o Superior 

Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de comprovação simultânea da 

atividade rural quando o segurado completar a idade mínima para se 

aposentar:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM 

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO.

1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a 

exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, 

no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, 

quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, 

momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa 

etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial 

deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da 

carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo 

descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para 

a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o 

segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, 

mas não requereu o benefício.

2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus 

da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(STJ REsp 1354908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 10/02/2016). (destaquei).

Com efeito, a partir do enfrentamento da prova testemunhal produzida nos 

autos, notadamente nos relatos das testemunhas MARGARIDA GALDINO 

DE MENEZES, MARIA VERGINIA PEREIRA e IVANETE DE SOUZA GOMES, 

confirmaram que a autora sempre trabalhou no campo em regime de 

economia familiar (mídia digital), afigura-se viável lograr êxito em se afirmar 

que a própria tenha se dedicado, com caráter de exclusividade, durante o 

período de carência, ao exercício de atividades rurais, em regime de 

economia familiar.

Denota-se, portanto, que a prova carreada aos autos é segura, coesa e 

revestida da especial virtude de deixar evidenciado que a autora 

dedicou-se, de modo exclusivo, a exercer atividade laboral na zona rural, 

em regime de economia familiar, durante o interstício temporal 

imediatamente anterior a data do requerimento do benefício previdenciário, 

de tal modo que, presentes os requisitos para concessão do beneficio 

previdenciário, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Quanto à data de início de pagamento do benefício, convém mencionar que 

o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 

27.08.2014, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 

631240, com repercussão geral reconhecida, em que a autarquia ré 

defendia a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o 

segurado recorrer à Justiça para a concessão do benefício 

previdenciário, aduzindo que a exigência pretendida pelo instituto 

requerido não fere o livre acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, 

da CF/1988.

Na ocasião, o MINISTRO ROBERTO BARROSO (Relator) assinalou não 

haver interesse de agir do segurado que não tenha previamente realizado 

o requerimento junto ao INSS, eis que a obtenção de um benefício depende 

de uma postulação ativa. Salientou, ainda, que nos casos em que não 

houver resposta no prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias, fica 

caracterizada ameaça a direito.

Ressaltou, também, o Ministro Relator que o prévio requerimento 

administrativo não traduz em exaurimento de todas as instâncias 

administrativas, isto é, negado o benefício, não há impedimento ao 

segurado para que ingresse em Juízo antes que eventual recurso seja 

examinado pelo instituto.

 A reforçar, é sabido que em data posterior, o STF prolatou acórdão no 

mesmo Recurso Extraordinário, onde ficou consignado que:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 6. Quanto às 

ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), 

sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses 

em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido 

ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido 

administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já 

tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse 
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em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se 

enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a 

sistemática a seguir. (...) 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, 

tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a 

data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos 

os efeitos legais (...). (destaquei).

Deste modo, o benefício deverá ser pago desde a data da postulação 

administrativa.

II – DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria rural por idade 

à requerente HEROTILDES LESNIEWSKI RUSTINEK como trabalhadora 

rural, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do art. 143 da 

Lei nº 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo 

(14.03.2016). Sobre as prestações em atraso deverão incidir juros de 

mora e correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a 

PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da requerente:

Nome do segurado: HEROTILDES LESNIEWSKI RUSTINEK

Genitora: Maria Pereira Lesniewski.

CPF nº 181.416.048-56

Endereço: Av. Airton Senna, 862, Bairro Bela Vista, neste município.

Pis/pasep: 1.135.971.994-0.

Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por Idade.

RMI - Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo.

DIB - Data do início do Benefício: 14.03.2016.

DIP – Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias.

 Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no 

pagamento dos honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC 

e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas processuais.

Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.

 PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual DETERMINO que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes, nos termos do art. 

1.006 da CNGC.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010536-41.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA DO LAGO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora, para, no prazo 

legal indicar o endereço atualizado do executado, a fim de intimá-lo da 

penhora. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMIR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO LOURENÇO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINE 

SCHNEIDER GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001303-66.2018.8.11.0051 

Valor da causa: R$ 1.400,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LEOMIR 

SANTOS DA SILVA Endereço: RUA B 3493, Lote 26 Quadra 13, 

LOTEAMENTO SANTA ROSA, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

POLO PASSIVO: Nome: MARCIO ROBERTO LOURENÇO Endereço: RUA 

JOÃO DE BARRO, QD: 16 CASA 26, S/N, CIDADE ALTA 2, CAMPO VERDE 

- MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo de 10(dez)dias, indicar o endereço atualizado do 

requerido, sob pena de arquivamento. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CAMPO VERDE, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002322-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE BRANCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINE 

SCHNEIDER GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002322-10.2018.8.11.0051 

Valor da causa: R$ 1.600,00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARIO LUCIO DOS SANTOS Endereço: Rua Mutum, 288, 

Quadra 30, São Miguel, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ROSIMEIRE BRANCO DA SILVA Endereço: RUA 

ARAPONGAS, N 635, EM FRENTE A CASA N 636, SÃO MIGUEL I, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para no prazo de 10(dez) dias, indicar o endereço 

atualizado da parte requerida, sob pena de arquivamento. COMPLEMENTO 

: 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II 

- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CAMPO VERDE, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

 

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, impulsiono o feito a fim de 

intimar o requerente para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON HAGUEDEIS ROMANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a ,parte autora para, no prazo 

legal, indicar o endereço atualizado da parte requerida. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTO BRENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SARZI SARTORI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 25/02/2019, 

às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE NOGUEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, n o prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001937-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJANE SHELDA CONCEICAO GERONIMO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, indicar novo endereço da parte requerida, ou requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAVAN SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTELLA STATUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER LOPES GENTILIN OAB - SP377564 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao cumprimento da 

sentença juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002530-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR DO CARMO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 25/02/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-17.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA GONCALVES DE LIMA QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBERTO CEZAR BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

a diligência negativa encontrada no ID 16034590, ou requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REMI WEISSHEIMER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao cumprimento da 

sentença juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000382-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em 

vista a certidão da Sra. Oficial de Justiça (ID 16979648) em que consta 

que " (...) até a presente data nenhum dos fieis depositários indicados no 

mandado compareceram nesta Comarca para receber o deposito do bem a 

ser apreendido (...)" Canarana-MT, 12 de dezembro de 2018 Isadora Brito 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000472-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

DJALMA LAURINDO AGUIRRA OAB - SP58946 (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI OAB - SP250538 (ADVOGADO(A))

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO COSTA OAB - SP272708 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. CESAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em 

vista a certidão do Oficial de Justiça (ID 16981736) em que consta que " 

(...) para proceder o fiel cumprimento do mandado se faz necessário que 

a parte exeqüente fornece cópia atualizada da matricula nº 12.137 (...) " 

Canarana-MT, 12 de dezembro de 2018 ISADORA MARIA DE SOUZA 

BRITO Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58867 Nr: 331-19.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRITTZ VEICULOS LTDA - EPP, Gilberto José 

Schonholzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 78 e nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º do 

NCPC, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes ou até o advento do prazo prescricional, contado a partir do 

término do período de suspensão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71783 Nr: 4659-55.2018.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT

 Vistos, etc.

 Considerando as condições financeiras do Indiciado, reduzo a fiança ao 

patamar de meio salário mínimo, R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete) 

reais.

Em sendo recolhida, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro 

motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63977 Nr: 3234-27.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24.076/B, RENATO WENTZ MANHAES - OAB:20744/O

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar os acusados, através de seus defensores para que apresentem 

suas alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65048 Nr: 191-48.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON MARTINS DA SILVA, JOHN 

MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA, RODRIGO TEIXEIRA ABREU, VICTOR 

EDUARDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O, CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - 

OAB:18.109/MT, GUILHERME LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, 

Jhennifer Thais de Souza Alves - OAB:22184-O - MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT, PRISCILLA GABRIELLA 

BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar os acusados, através de seus defensores para que apresentem 

suas alegações finais no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000543-86.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. A. D. L. (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos fins que, para o efetivo cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão, por 02 (dois) oficiais de justiça, solicito a 

intimação da parte autora, para que providencie o recolhimento da 

diligência devida no valor total R$ 51,80 (cinquenta e um reais e oitenta 

centavos), (já pagos 51,80), 08 ato(s), zona(s) urbana, a dois oficiais de 

justiça, a ser(em) pago(s) conforme Portaria nº 053/2016 e Tabela de 

Zoneamento. Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no endereço eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser 

encaminhado o comprovante do recolhimento para este Juízo. Certifico 

ainda que, para o fiel cumprimento do mandado, tendo em vista tratar-se 

de bem móvel, faz necessário que o representante da parte autora – 

depositário, compareça na comarca para que forneça os meios 

necessários para o depósito do bem a ser apreendido. Vania Severino 

Gonzaga Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000565-47.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000565-47.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

MEUREN KAUANE FERREIRA DOS SANTOS RÉU: ILSON BATISTA DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença de 

alimentos, na qual a parte autora optou pelo processamento da 

exigibilidade por pagamento de quantia certa (art. 528, §8° do CPC). 

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. 

Determino o processamento do feito em segredo de justiça, nos termos do 

art. 189, inciso II do CPC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte autora as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada. Mediante expedição de Carta Precatória, 

intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários de advogados de 

10% (dez por cento), atentando-se ao valor atualizado informado na 

exordial. Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado a isenta da 

multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, 

ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo 

apresentado pela exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no 

momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 

Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de 

penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, 

proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados 

pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A 

secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 
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§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 

voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este Juízo. 

Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das manifestações. Por 

fim, remetam-se os autos ao Ministério Publico Estadual, nos termos do art. 

178, inciso II, CPC. Expeça-se Carta Precatória. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana, 03 de Dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000566-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000566-32.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

MEUREN KAUANE FERREIRA DOS SANTOS RÉU: ILSON BATISTA DOS 

SANTOS Vistos. Determino o processamento do feito em segredo de 

justiça, nos termos do art. 189, inciso II, CPC. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo aos exequentes as isenções previstas 

no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Entretanto, este juízo poderá revogar 

essa concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela necessitada. Mediante a expedição 

de Carta Precatória, cite-se o executado com as advertências legais, para, 

em 03 (três) dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 703,74 

(setecentos e três reais e setenta e quatro centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão por até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º 

do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 

do Código de Processo Civil aos oficiais encarregados das diligências, 

caso seja estritamente necessário ao seu cabal cumprimento. Em seguida, 

intime-se a parte autora para manifestação. Por fim, vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual, nos termos do art. 178, inciso II do CPC. 

Expeça-se Carta Precatória. Cite-se. Cumpra-se. Canarana, 03 de 

dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-43.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ROHSLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000326-43.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): NILSON ROHSLER RÉU: INSS, PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL Vistos. Diante da juntada de Id. 16638266, intime-se a parte 

autora para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 30 de 

novembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-16.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MACHADO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000192-16.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: ANDRE LUIS MACHADO ANTUNES REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE CANARANA Vistos. Trata-se de ação de indenização por acidente de 

trabalho c.c danos morais. Em Id. 1523300 fora apresentada contestação, 

qual fora arguida, em sede preliminar, a impugnação ao valor da causa. 

Houve impugnação em Id. 16287761. É o relatório. Decido. Às fls. 58/68 

fora apresentada réplica, a qual fora impugnada às fls. 102/105. É o 

relatório. Fundamento. Quanto às questões processuais pendentes, mister 

se faz a elucidação da preliminar arguida em contestação, acerca da 

impugnação ao valor da causa. O art. 291 e seguintes do CPC aborda o 

instituto do valor da causa e delimita os parâmetros a serem considerados 

para se auferir o montante indicado em inicial. Veja-se que o valor da 

causa, nas ações indenizatórias deve ser auferido nos termos do valor 

pretendido, conforme bem prevê o art. 292, inciso V, CPC. No caso em 

tela, o requerente pugna pela condenação em danos morais no importe de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). E em consonância com o 

artigo supra mencionado, fora devidamente indicado o valor pretendido ao 

final da exordial (art. 319, inciso V, CPC). O que se vislumbra, portanto, é 

que a irresignação do requerido se refere à própria valoração do dano 

moral e não propriamente aos ditames da impugnação ao valor da causa, 

de modo a ser debatido no mérito. Assim sendo, por considerar que o 

valor da causa encontra-se em consonância com o previsto no art. 292, 

inciso V, CPC, inexiste razão o pedido preliminar vinculado pelo requerido, 

em sede contestatória. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito a preliminar de 

impugnação ao valor da causa. Intimem-se as partes para especifique as 

provas, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

observado o disposto do art. 373, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana-MT, 05 de novembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60548 Nr: 1327-17.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Vistos,

1. Designo audiência de Instrução para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

09h00min(MT), ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de ambas 

as partes, que deverão serem intimadas pessoalmente para 

comparecimento na aludida solenidade.

2. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas/réu residentes em outras Comarcas, as 

mesmas deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70433 Nr: 3856-72.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codesga - Companhia de Desenvolvimento 

Garapú, JOSÉ EVERALDO BARBIERO, Myrna Loy Ferreira Barbiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315, RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio César Alves 

Fonseca Peixoto - OAB:19.840, Camila R. R. Padilha - OAB:18109, 

Erico Rafael Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana 

Fleury Curado - OAB:27.000/GO, José Henrique Xavier Alves - 

OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 Isto posto, indefiro o pedido de tutela antecipada pleiteado na exordial, 

dado que vazios os fundamentos apresentados pelo embargante. Quarto 

– DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL COM FUNDAMENTO EM NEGÓCIO 
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EM ANDAMENTOO embargante, na visão deste magistrado singular, 

ocultou informações relevantes do juízo de segunda instância, dado que 

foi conferida liminar ao fundamento de que haveria negócio em curso do 

embargante com a empresa AGRÍCOLA ALVORADA (fls. 160/164).Ocorre 

que nos autos principais (código 4221, fls. 1.619/1620) houve o distrato 

do negócio entre Clézio e a aludida empresa, sendo inclusive autorizado 

por mim, o levantamento dos 504.000 kg (quinhentos e quatro mil quilos) de 

fertilizantes em favor da AGRÍCOLA ALVORADA que a empresa havia 

contratado com Clézio para esta safra. Portanto, creio que, pelo seu 

comportamento, pelo ocultamento de informações, o embargante induziu a 

erro o juízo de segundo grau.PROVIDÊNCIAS FINAISEm atenção ao 

arcabouço argumentativo retro mencionado, e também porque pendente a 

regularização das custas, suspendo o “cumpra-se” de fls. 620 e 

determino o recolhimento dos mandados de reintegração na posse 

expedidos em favor de Clézio Daniel Gonçalves.Determino ainda que seja 

cópia da presente decisão, juntamente com cópias das peças 

mencionadas nas folhas deste “decisium” enviadas como préstimos de 

informações à Nobre Desembargadora, para ponderação desta 

decisão.Junte-se, especialmente a cópia (código 4221, fls. 1.619/1620) 

para préstimo de informações. Intime-se as partes da presente decisão, 

bem ainda para se tem outras provas a produzir, de maneira 

fundamentada, já que o requerente indicou rol de testemunhas na 

exordial.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

ITALO FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000146-27.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Passo ao julgamento da lide, em vista da 

desnecessidade de produção de prova em Audiência (art. 355, I, do 

NCPC). Fundamento e Decido. Preliminares As alegações apresentadas 

preliminarmente pela parte adversa, como motivo para a extinção do 

processo sem análise do mérito, não são suficientes para afastar a 

competência deste Juízo, portanto, passo a análise de mérito. Mérito 

Trata-se de ação de Cobrança, alegando a parte Autora, na inicial, que por 

longo período de tempo manteve com a parte ré Contrato de Locação de 

Bem Móvel, de um Motor Gerador, pelo valor mensal de R$ 1.536,00 (um 

mil, quinhentos e trinta e seis reais). Por não mais efetuar pagamentos a 

partir de 17/06/2015, restando inadimplidas 12 (doze) parcelas, foi 

obrigado a buscar o equipamento (21/05/2016), para não ficar privado de 

bem de sua propriedade, cujo equipamento foi devolvido em péssimo 

estado de conservação. E, por existir cláusula contratual com a previsão 

de multa de 10 % (dez por cento), em caso de descumprimento do 

avençado, pleiteia a parte reclamante a condenação nesse importe. Em 

relação a reclamada, reconhece a inadimplência dos alugueres, porém 

combate a quantidade de prestações faltantes, alegando que desde 

janeiro de 2016 o objeto de locação esteve a disposição do locatário, 

imputando-lhe a culpa por não recolher o bem, o que o isentaria de 

pagamentos a partir dessa data. Ante o conjunto probatório existente no 

feito, a conclusão é no sentido de que a pretensão inicial é pertinente, in 

totum. A parte reclamada não trouxe aos autos prova capaz de ilidir a 

ausência de pagamentos, como também inconsistente a alegação de que o 

bem estava à disposição do autor, pois ficou privado de usufruir do bem 

até o momento que se dispõe a buscar o bem móvel, que ficou até aquele 

momento em posse do locatário. Portanto, em que pese o esforço 

argumentativo da parte ré, somente restou comprovada a conduta culposa 

quanto ao inadimplemento de suas obrigações, relativa a 12 (doze) 

prestações de aluguel, além de lícita a cobrança de multa por 

descumprimento das cláusulas contratuais, pois foram previamente 

estipuladas pelas partes, devendo prevalecer o “Pacto Sunt Servanda”. 

Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial 

para: - condenar a reclamada a pagar o importe de R$ 29.059,82 (vinte e 

nove mil, cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) a reclamante, 

que deverão ser corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 6.899/81 -, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 08 de dezembro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-87.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RIBEIRO CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000002-87.2017.8.11.0029 DESPACHO Com o trânsito em 

julgado devidamente certificado nos autos, arquivem-se imediatamente os 

autos. Procedam-se as anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo o despacho derradeiro da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 08 de 

dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-37.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS MARAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI BRITO TAVARES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000307-37.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

as partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre 

elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, 

dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica constituído, para todos 

os fins, o título executivo judicial. Em razão da natureza do presente 

provimento, concito as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes que, em caso de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos 

próprios autos, conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes 

do Código de Processo Civil. De acordo com o Enunciado 12, dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito. Enunciado 12 – A sentença homologatória de conciliação ou 

transação dispensa a intimação das partes e de seus patronos, 

procedendo-se ao arquivamento imediato do feito. (APROVADO NO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ). Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 
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Canarana, 08 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-67.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NEVES GUEDES MENDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000305-67.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à audiência de conciliação designada e não 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. Assim, tendo em vista a ausência da 

parte Requerente, quando da realização da Audiência, mesmo intimada 

para a realização desta, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. A Secretaria proceda a anotação. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira 

da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que 

surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 

07 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERISVAN SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000264-03.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à audiência de conciliação designada e não 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. Assim, tendo em vista a ausência da 

parte Requerente, quando da realização da Audiência, mesmo intimada 

para a realização desta, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. A Secretaria proceda a anotação. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira 

da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que 

surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 

07 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-46.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR NELSO SCHUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. PORTO - ME (REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS RUARO GANZER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000147-46.2017.8.11.0029 Vistos. O embargante opôs, 

dentro do prazo legal, embargos de declaração contra a r. sentença 

proferida, aduzindo em síntese que houve vício necessário de apreciação. 

É o relatório. Decido. Diante do exposto, conheço dos embargos, na forma 

do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, III, e 494, I, ambos do NCPC. Posto 

isto, acolho os embargos declaratórios quanto ao pedido de correção 

material devendo constar no segundo item do dispositivo da demanda, a 

substituição da palavra Requerente por Requerida, como o que segue: - 

CONDENAR a parte Requerida A. L. PORTO – ME a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), a título de 

danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., contados do evento danoso – (súmula 43/STJ). No restante a 

sentença permanece tal como está lançada. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95 Cumpra-se. Às 

providências. Cátia Simone Branco Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 07 de dezembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-69.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000376-69.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada e não apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante se observa no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Assim, 

tendo em vista a ausência da parte Requerente, quando da realização da 

Audiência, mesmo intimada para a realização desta, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. A Secretaria proceda a anotação. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 06 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-02.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 8010338-02.2015.8.11.0029 Dispensado o relatório em face 

do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Conforme se depreende 

dos autos, fora intimada a parte exequente para manifestar-se para que 

requeira nos autos o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo, e expirado o prazo para manifestar-se, 

manteve inerte, logo, a extinção dos autos é medida que se impõe. Isto 

posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO. Autorizo, contudo, caso a parte autora requeira, a expedição 

de certidão para fins de inscrição do nome da parte devedora nos 

cadastros de proteção ao crédito, conforme orienta o enunciado 76 do 

FONAJE: “No processo de execução, esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do 

exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 03 de 

dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-94.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CATARINA RODRIGUES SOARES LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000245-94.2018.8.11.0029. Vistos, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo(a) requerente, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/99. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 30 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, a partir 

das 13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, a partir 

das 13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINDO CORREA DE PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, a partir 

das 13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000210-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY PINHEIRO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, a partir 

das 13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. M. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, a partir 

das 13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA MOREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, a partir 

das 13:00 horas, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que a audiência de Conciliação foi designada para o dia 5/2/2019, 

às 13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000742-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IOMARA AMORIM TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILENE TEODORO (RÉU)

 

Certifico que a audiência de Conciliação foi designada para o dia 5/2/2019, 

às 13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania do Fórum local.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70688 Nr: 623-87.2015.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiano Nunes da Silva, Lidia Nunes da Silva, Silvana 

Benedita Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de no prazo de 

intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do ofício retro (ref. 46), e ainda, intimar o inventariante para manifestar no 

referido prazo, quanto ao recolhimento do imposto ‘causa mortis’. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39354 Nr: 1860-98.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iveco Latin América Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodopar Rodoviário de Transportes Ltda, 

Santa Fé Transporte Rodoviário de Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - 

OAB:OAB/SP 172.594, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8.707/MS, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12901

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81066 Nr: 1521-66.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da impugnação à execução apresentada pelo executado à fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36617 Nr: 3829-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Madureira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, pelo prazo de 6 

(seis) meses.

Decorrido o prazo máximo de 6 (seis) meses, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, volvam-me conclusos para o 

arquivamento dos autos.

Caso encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40646 Nr: 2889-86.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Pontini Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, pelo prazo de 6 

(seis) meses.

Decorrido o prazo máximo de 6 (seis) meses, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, volvam-me conclusos para o 

arquivamento dos autos.

Caso encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001228-11.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO GOMESTIQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001228-11.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Presentes os pressupostos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade da justiça. II. Dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público. III. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89150 Nr: 808-57.2017.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO, Tatiany de Almeida 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos, quanto a certidão do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99680 Nr: 5673-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007, impulsiono os presentes autos para manifestação da parte 

requerente, a respeito da certidão do oficial de justiça (ref.20), requerendo 

o que entender de direito, dando regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102466 Nr: 730-29.2018.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Lemes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para que a parte 

autora, manifeste-se a respeito da certidão de ref.30, ou recolha os 

valores solicitados como custeio de diligência a ser cumprida pelo oficial 

de justiça, requeira o que entender de direito, no prazo legal, dando 

regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100914 Nr: 6199-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDERSON JORGE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para que a parte 

autora, manifeste-se a respeito da certidão de ref.25, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal, dando regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74750 Nr: 2295-33.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Candido de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.

I. Façam-me os presentes autos conclusos para prolação de sentença, 

cujo teor as partes serão intimadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 111905 Nr: 4866-69.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Mendes de Souza, Amarildo Ribeiro, 

Jociney Ferreira Mendes, Jair Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, ANTONIO TERTULIANO ROGRIGUES JUNIOR - 

OAB:12819, Jucynil Ribeiro Pereira - OAB:4107

 Vistos, etc.Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do 

indiciado CLAUDINEI MENDES DE SOUZA, então acusado das condutas 

tipificadas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, em razão do 

roubo qualificado pela violência mediante uso de arma de fogo, cumulado 

com a restrição da liberdade das vítimas Anderson Dias de Souza e 

Doralice Gomes de Souza.(...).Relatei.Pois bem, nesse momento 

processual, até pelo número de réus, não cabe analisar a veracidade e 

autenticidades das provas, todavia, a prisão do indiciado perdura por 59 

(cinquenta e nove) dias e, diante da ausência da designação da audiência 

de instrução, verifica que o presente ato só seria possível praticá-lo, 

precariamente, em 92 (noventa e dois dias), isso, com o magistrado 

atuando no dia 7/01/2019, primeiro dia de retorno do recesso 

forense(...).Desse modo, em relação a este processo criminal, torna-se 

mais justo ao indiciado CLAUDINEI MENDES DE SOUZA, a revogação da 

sua prisão preventiva, concedendo-lhe a sua liberdade, contudo, com a 

necessidade do uso da tornozeleira eletrônica e cumprimento com as 

determinações deste Juízo, para assegurar a ordem pública e a efetiva 

instrução deste feito. III. DECISÃO DIANTE DE TODO EXPOSTO, revogo a 

prisão preventiva do indiciado CLAUDINEI MENDES DE SOUZA, 

concedendo-lhe a liberdade, com o cumprimento das seguintes 

condições:III. I. Uso de Tornozeleira Eletrônica no prazo de 5 (cinco) dias, 

cujo descumprimento ou quebra/estrago do objeto, ensejará em sua 

imediata prisão.III. II. Comparecimento mensal neste Juízo, para mencionar 

e justificar as suas atividades.III. III. Deverá manter o seu endereço 

atualizado, não podendo permanecer fora desta Comarca por mais de 10 

(dez) dias, sem a prévia autorização deste Juízo.III. IV. Qualquer 

descumprimento dos itens acima, ensejará em sua imediata 

prisão.Sirva-se a presente como Alvará de Soltura.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001154-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BRAZ SOARES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDILENE GARCIA BELUFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001154-54.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar 

impetrado por AMARILDO BRÁZ SOARES DA SILVA, contra ato 

supostamente ilegal praticado por EDILENE GARCIA BELUFI, autoridade 

indigitada coatora, na qualidade de Assessora Pedagógica, representante 

da SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO. 

Narra o impetrante que é servidor público de carreira, ocupando 

atualmente o cargo de Diretor da Escola Estadual São José, no Distrito de 
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Água Fria, bem como se candidatou à reeleição, tendo, inclusive, 

participado de todas as etapas exigidas. Em apertada síntese, assevera 

que a autoridade apontada como coatora, enviou via e-mail, comunicado 

do indeferimento de sua candidatura ao cargo de Diretor Escolar (biênio 

2019/2020), em 31.10.2018, fora da data fixada na Portaria nº 

551/2018/GS/SEDUC, sob a justificativa de que o autor possui licença 

prêmio a ser gozada em virtude de estar apto a se aposentar, razão pela 

qual, não poderia concorrer à eleição. Alega não ter solicitado qualquer 

gozo de licença prêmio, uma vez que tem interesse a se recandidatar ao 

referido cargo, e que esse é o único fator que impede a sua candidatura. 

Ao final, requereu a concessão da liminar, a fim de “suspender os efeitos 

do ato administrativo impugnado”, para que se proceda ao deferimento de 

sua candidatura ao cargo de diretor. É o relatório. DECIDO. Assim dispõe 

Alfredo Buzaid quando leciona sobre o mandado de segurança: “O 

mandado de segurança constitui uma forma judicial de tutela de direito 

líquido e certo, ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, 

seja qual for a autoridade responsável” (do mandado de segurança in rf 

164:7) Hely Lopes Meirelles define: “O mandado de segurança como, o 

meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, 

órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, 

para proteção de direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” 

(mandado de segurança e ação popular, 1995, p.3 e direito administrativo 

brasileiro, 20ª ed. 995, p. 164). Observa-se que o principal objetivo do 

mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo este, todo 

aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras 

palavras, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depende 

de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins de 

segurança. O direito líquido e certo a merecer proteção mandamental, 

segundo Alfredo Buzaid, tem a seguinte definição: “O conceito de direito 

líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação 

jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade 

pública que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ora, a norma 

constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a pessoa o direito 

subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito 

qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, já não 

pode constituir fundamento para a impetração de Mandado de Segurança”. 

A respeito do assunto, Pontes de Miranda assim leciona: “Direito líquido e 

certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridade, 

que não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações que é em 

si mesmo, concludente e inconcusso” (Comentários à Constituição de 

1946, 2ª Edição, 1953, vol. 4, p. 369/70) Assim, o mandado de segurança 

servirá para correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e 

ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, da parte impetrante. 

Analisando detidamente o ‘mandamus’, infere-se que o seu cerne 

restringe-se em suspender o ato que impediu a candidatura do impetrante 

no cargo de diretor escolar. Com efeito, observa-se que o impetrante foi 

convocado a usufruir sua licença prêmio, sob o argumento de que estaria 

apto a se aposentar. Neste contexto, ao menos por ora, nota-se que o 

órgão, por meio de sua representante, impôs ao impetrante o gozo da 

referida licença, sem ao menos ter qualquer solicitação feita pelo mesmo. 

Ademais, observa-se que o impetrante requereu ao órgão competente 

informações acerca do requerimento, não tendo até o momento resposta. 

Por outro lado, a Lei Complementar N° 04, de 15 de Outubro de 1990, 

dispõe em seu art. 213, inciso III, alínea “a”, “b”, “c” e “d”, que: Art. 213. “O 

servidor será aposentado: III) voluntariamente: a) aos 35 (trinta e cinco) 

anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos 

integrais; b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de 

magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com 

proventos integrais; c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 

25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo; 

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 

(sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

Nesta seara de conhecimento preliminar e dos documentos que a 

acompanham, verifica-se que o impetrante encontra-se apto para 

concorrer ao certame, vez que a aposentadoria, dar-se, voluntariamente, 

podendo a qualquer momento renunciar o gozo de licença prêmio, a seu 

critério. Assim sendo, neste momento, o impetrante se enquadraria na 

aposentadoria voluntária e não compulsória, por contar-se com 54 

(cinquenta e quatro) anos de idade. Conclusão. Diante do exposto, 

presentes o ‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’, DEFIRO a liminar 

postulada para o fim de SUSPENDER os efeitos os efeitos do ato 

administrativo impugnado, que indeferiu a candidatura do impetrante, a 

qual deverá, por consequência desta decisão, concorrer ao cargo de 

diretor, se, por outro motivo, não estiver impedido de concorrer ao cargo. 

Expeça-se mandado visando à notificação do impetrado a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei 

nº 12.016/09, art. 7º, inciso I). Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada SEDUC- 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Prestadas as 

informações, conceda-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-16.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para fornecer no prazo de 05 

dias o endereço atualizado da parte promovida, tendo em vista a 

informação do correio juntada nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAPELÃO NETO (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/01/2018, às 14h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/01/2018, às 14h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/01/2018, às 15horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTOM MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/01/2018, às 15h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TELLES DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/01/2018, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIZE EUGENIA COIMBRA (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/01/2018, às 14horas, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERANILDES RAMIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 28/01/2018, às 14h15min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO APARECIDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ATAIDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000077-10.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CICERO APARECIDO DE 

JESUS REQUERIDO: FRANCISCO ATAIDE DE SOUZA Vistos etc. Converto 

o julgamento em diligência para que o requerido se manifeste em 10 (dez) 

dias quanto ao vídeo apresentado após a contestação, em obediência ao 

princípio do contraditório e ampla defesa. Decisão sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001951-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILECIO DA COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001951-75.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 
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hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002047-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS MANGOLIM DE SOUZA OAB - 840.991.601-06 

(REPRESENTANTE)

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT13560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SOUZA COUTINHO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002047-90.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001996-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA ARANTES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MOREIRA RAMOS (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001996-79.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 
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Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002144-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATIVIDADE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002144-90.2018.8.11.0009. Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente missiva com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 10 

de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002177-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FAVATTO LANZA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002177-80.2018.8.11.0009. Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

COM URGÊNCIA, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem, eis que se trata de 

citação e intimação para a parte requerida comparecer em audiência 

designada no Juízo deprecante. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente missiva com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 11 

de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002165-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA BARROS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ESTEVES DE CARVALHO OAB - SP247666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO TAVARES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002165-66.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002153-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PALUDETTO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONIS PEIXOTO FARIAS OAB - SC48701 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002153-52.2018.8.11.0009. Vistos. Considerando que não houve pedido 

do benefício da justiça gratuita na petição inicial, intime-se a parte autora, 

por meio de seu procurador, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 456, § 1º, da CNGC. Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002182-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SAMISTRAL (REQUERENTE)

VALTER SAMISTRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSAHIRO ONO (REQUERIDO)

YAITI ONO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP (DEPRECANTE)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002182-05.2018.8.11.0009. Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente missiva com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 11 

de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002183-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE CORTEZ ZANE (REQUERIDO)

ACACIO DAMIAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba MT (DEPRECANTE)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002183-87.2018.8.11.0009. Vistos. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

gratuidade judiciária ou proceda ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente missiva. Com a comprovação ou o recolhimento, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e devolva-se ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens. Cumpra-se. Colíder, 11 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002135-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002135-31.2018.8.11.0009. Vistos. RECEBO A 

INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC. Com base nos documentos juntados no Num. 16848582 - 

Pág. 1/2, cópias da CTPS da parte autora, bem ainda considerando o 

objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. 

art. 183), consignando expressamente a advertência a que se refere o 

art. 344, do citado diploma normativo. Na hipótese de a contestação 

apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, 

intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Por oportuno, 

deixo de designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, 

do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, 

e da parte ré, em ofício encaminhado a este Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001159-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001159-24.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ARGEU BARBAO Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas 

e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não 

havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos 

termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se beneficiárias da justiça 

gratuita, caso em que os valores decorrentes ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. 

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver. Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002075-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO (EXEQUENTE)

DANUSA BAGGIO (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (EXECUTADO)

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA (EXECUTADO)

PEDRO SERGIO BARRIENTOS (EXECUTADO)

JOAO DENILSON FABRICIO (EXECUTADO)

EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002075-58.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 
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cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43518 Nr: 443-97.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZARU BELARMINO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14710-OAB/MT

 Vistos.

Não obstante os valiosos argumentos da parte executada, com o devido 

respeito, não há como se acolher o pleito de fls. 146/147.

A parte executada não demonstrou ser a movimentação em sua conta 

bancária exclusiva de valores advindos de verba salarial, inexistindo 

elemento à amparar a pretensão de desconstituição da penhora efetivada.

É que dos extratos de movimentação financeira juntados à fl. 150, 

verificou-se a existência de depósito em cheque no valor de R$ 5.304,89 

(cinco mil e trezentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) na conta 

bancária da parte executada.

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 146/147.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87479 Nr: 873-05.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YYAC, ANDREIA CRUZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN TABARE DA SILVA ALMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente, para 

apresentar o valor atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91485 Nr: 296-90.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN LUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

30 (trinta) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 111189 Nr: 1205-30.2018.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BACHIEGA, SUELI LIMA GALADINOVIC 

BACHIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT0019081A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MG - 44.698

 Diante do exposto, ante a tempestividade dos embargos, RECEBO-OS 

SEM O EFEITO SUSPENSIVO, devendo a execução prosseguir em seus 

ulteriores termos.3 – Dessarte, almeja o embargante a concessão de tutela 

provisória de urgência de seu pedido, para que a requerida afaste seu 

nome do sistemas de proteção ao crédito.Pois bem. Para a concessão dos 

efeitos da tutela antecipada, mister a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme aduz o referido art. 300 do 

CPC.Nesse passo, impende salientar que, para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la (§1º, art. 300, CPC).Com efeito, sem 

devaneios desnecessários, visto o poderio econômico exposto pelo 

embargante na exordial (agricultores que cultivam 5.000,00 hectares de 

soja, arroz, e milho; também exercem atividade pecuária e, são, 

respectivamente, economista e empresária – fl. 24), verifica-se que o 

caso dos autos não se amolda a hipótese de ser dispensada a caução. 

Assim, não obstante as alegações expendidas na peça de ingresso, em 

virtude do embargante não apresentar caução que, in casu, tem-se como 

necessária, com fundamento no §1º, art. 300, CPC, INDEFIRO, por ora, a 

tutela provisória pleiteada na inicial.4 - Nos termos do art. 920 do CPC, I, do 
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Código de Processo Civil, CITE-SE o Embargado para responder à 

presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.5 - Após, venham 

os autos conclusos para verificar se é o caso de julgamento imediato ou 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento.6 – Por 

fim, APENSE-SE o presente feito ao respectivo processo de execução 

autuado sob o cód. 90170.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Colíder. 21 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89138 Nr: 2218-06.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE ALMEIDA CARDOSO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51642 Nr: 2355-61.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos protocolados 

pelo requerido (Fls. 169/175) nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM MARQUES SANTANA FILHO (REQUERENTE)

VANESSA ANGELICA COLOMBO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO REIS COLOMBO OAB - MT12868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES OAB - RJ88827 

(ADVOGADO(A))

HELEM ROSE FRANCISQUINI DA SILVA OAB - RJ173160 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000154-98.2017.8.11.0009 Vistos. II - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II.1 – Da 

gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência das partes autoras não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II - FUNDAMENTAÇÃO 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a 

necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Os 

argumentos tecidos pelo nobre causídico das partes autoras, merecem 

parcial acolhimento. Os reclamantes ,em suma, relatam que Saíram de 

Cuiabá, pelo voo da LATAM com destino ao Aeroporto Internacional do Rio 
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de Janeiro para iniciar a viagem. Ao realizarem o check-in no guichê da 

TAAG no Aeroporto do Rio de Janeiro, os autores apresentaram todos os 

documentos necessários, inclusive a Carteira Internacional de Vacinação, 

de suma importância para o ingresso no país de destino, ingressando no 

país com êxito. Informam, que na última semana de passeio na África do 

Sul, um o autor Hiram extraviou sua Carteira Internacional de Vacinação, 

porém, como em poucos dias iriam regressar ao Brasil, pensou não haver 

problema. No dia 02.01.2017, os reclamantes realizaram o check-in de 

volta no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, que em momento algum 

exigiram a apresentação da Carteira de Vacinação já que se tratava do 

voo de regresso para o Brasil. Dessa forma, obtiveram os passaportes 

devidamente carimbados. Porém, ao fazerem a conexão em Luanda, que 

se tratava somente de uma troca de aeronaves, ao apresentarem o ticket 

no portão de embarque, o reclamante Hiram foi barrado pelos funcionários 

da TAAG, sendo impedido de embarcar. O autor relata que por diversas 

vezes explicou a situação aos funcionários, se prontificou a entrar no site 

da Anvisa e comprovar que havia tomado a vacina, porém, os 

funcionários da TAAG não tomavam atitudes a fim de resolver a situação, 

e por mais que os reclamantes explicassem se tratar apenas de um voo 

de conexão, o autor foi impedido de embarcar, junto com a reclamante que 

se trata de sua esposa, que apesar de ter a Carteira de Vacinação em 

mãos, não aceitou deixar o autor sozinho naquela situação. Menciona, que 

foram deixados ao relento no aeroporto de Luanda, na noite do dia 02 de 

Janeiro, sem qualquer orientação e assistência por parte da companhia, 

que simplesmente os impediram de embarcar e disseram que na manhã 

seguinte tentariam solucionar o problema. Informam que na manhã do dia 

03 de janeiro, o funcionário da TAAG encontrou os reclamantes e 

informaram que a companhia iria despachá-los para Joanesburgo para 

que resolvessem o problema lá. Relatam que desesperados, conseguiram 

entrar em contato com o Embaixada Brasileira em Luanda, que 

imediatamente lhes informou sobre o quão indevido era a barragem que 

haviam vivenciado e que um representante estava a caminho do aeroporto 

para solucionar o impasse. Alegam, que o representante da Embaixada 

Brasileira, o senhor Francisco Rafael, chegou ao aeroporto e prontamente 

se dirigiu ao supervisor da TAAG munido do ofício assinado pelo 

Embaixador do Brasil o qual informava que o Ministério da Saúde do Brasil 

havia suspendido, temporária e restrita, a exigência do Certificado 

Internacional de Vacinação e Profilaxia a viajantes procedentes ou que se 

destinavam a Angola, ou seja, por falta de informação por parte da 

companhia aérea, os autores vivenciaram tal situação. Informam, que o 

próximo voo para o Brasil sairia somente tarde da noite do dia 04 de 

Janeiro, dessa forma os autores perderiam as passagens de retorno do 

Rio de Janeiro à Cuiabá obtidas pela Companhia Aérea LATAM, com data 

para o dia 04.01.2017. Ademais, os autores deveriam continuar ao relento 

do aeroporto até o dia seguinte no momento do embarque, contudo, no 

final da tarde, o supervisor da TAAG procurou os autores para oferecer 

alojamento. Os reclamantes passaram a noite no alojamento da TAAG que 

se tratava de quartos dentro de contêineres, um lugar hostil e precário, até 

o momento de retornarem ao aeroporto para o embarque. E, finalmente na 

noite do dia 04 de janeiro de 2017, os autores embarcaram para o Rio de 

Janeiro, onde tiverem que comprar novas passagens para a cidade de 

Cuiabá, desgastados, abalados e decepcionados com o final da viagem 

que planejaram com tanto intuito. Com efeito, restou incontroversa nos 

autos que os reclamantes por um equívoco da reclamada passaram por 

situações difíceis no retorno de sua viagem para o Brasil, vez que o ofício 

acostado a inicial expedido pelo embaixador do Brasil na Angola, faz 

prova de que era desnecessária a apresentação da CIVP para retorno ao 

Brasil (Id n. 4740494). Por outro lado, não desincumbiu a parte passiva de 

seu ônus probatório subjetivo, não apresentando fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos, nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando 

defesa genérica, resumindo em argumentar que a empresa ré não 

cometeu nenhum ilícito, que apenas estavam cumprindo determinação da 

ANVISA que havia lavrado diversos autos de infração multando a ré por 

cada passageiro que embarcasse e desse entrada no Brasil sem portar 

carteira de vacinação, porém, não junta nada em específico do caso em 

tela, vez que os documentos juntados são de datas bem anterior a viagem 

dos requerentes. No mais, a entrada no país Sul Africano de vôos 

precedentes do Brasil, exige a apresentação da CIVP certificando a 

vacinação contra febre amarela, devidamente conferido e autenticado 

pelas autoridades Sul Africanas, desnecessário se dá a apresentação 

desse documento na saída do país, tanto que os reclamantes não foram 

barrados na conexão, se não estes já teriam sido barrados desde o início 

do vôo. Ademais,devido à falha na prestação do serviço, as partes 

promoventes foram obrigadas a adquirir novas passagens do trecho de 

Rio de Janeiro para Cuiabá/MT, vez que perderam o vôo, tais passagens 

custaram aos reclamantes a quantia de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e 

sessenta reais). Portanto, nada comprovado, resta à empresa promovida 

ressarcir os prejuízos materiais suportado pelos promoventes com a 

aquisição das passagens mencionadas. Doutro norte, a reclamada 

contesta acerca do dano moral sofrido pelos reclamantes, alegando que 

não cabe dano moral à autora Vanessa, vez que a mesma não foi 

impedida de seguir viagem, contudo, não merece respaldo tal 

argumentação, pois perfeitamente plausível Vanessa não querer seguir 

viagem sem seu esposo Hiram, como a mesma deixaria o mesmo lá no 

aeroporto sem saber nem sequer o que poderia acontecer? Destarte, o 

dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do serviço 

(impedimento do Sr. Hiram de retornar ao Brasil, ante a não apresentação 

da carteira de vacinação, de maneira equivocada, ante a desnecessidade 

de tal ato segundo ofício da embaixada juntado na inicial), mas sim porque 

o caso em apreço ultrapassa a órbita do mero aborrecimento. Tal dano, 

decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados 

pelos reclamantes no período em que foram deixados no aeroporto sem 

sequer saber se poderiam ou não seguir viagem. A indenização por dano 

moral, por outro lado, deve ser fixado em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador observância às 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à 

intensidade e duração do sofrimento, não olvidando que o ressarcimento 

da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os 

prejuízos suportados, sem importar enriquecimento sem causa da vítima 

Dessa forma, tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 

cada um dos reclamantes, se não consegue reverter à situação dos 

promoventes ao status quo ante, pelo menos lhes proporcionam uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a 

parte reclamada ao ressarcimento de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e 

sessenta reais), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes ao transporte terrestre, gastos com novas passagens 

do trecho de Rio de Janeiro/RJ à Cuiabá/MT, com juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389, 395, 398, 404, 406 e 

407 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E 

a partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e Súmula 

43 do STJ). b) CONDENAR a empresa promovida a pagar em favor de 

cada promovente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando a 

quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices 

do INPC, a partir desta data, e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta 

decisão e para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a 

hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), 

própria e do respectivo cônjuge ou companheiro(a), em caso de 

casamento ou união estável, a fim de se aferir eventual hipossuficiência; 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 26 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM MARQUES SANTANA FILHO (REQUERENTE)

VANESSA ANGELICA COLOMBO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO REIS COLOMBO OAB - MT12868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES OAB - RJ88827 

(ADVOGADO(A))

HELEM ROSE FRANCISQUINI DA SILVA OAB - RJ173160 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000154-98.2017.8.11.0009 Vistos. II - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II.1 – Da 

gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência das partes autoras não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II - FUNDAMENTAÇÃO 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a 

necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Os 

argumentos tecidos pelo nobre causídico das partes autoras, merecem 

parcial acolhimento. Os reclamantes ,em suma, relatam que Saíram de 

Cuiabá, pelo voo da LATAM com destino ao Aeroporto Internacional do Rio 

de Janeiro para iniciar a viagem. Ao realizarem o check-in no guichê da 

TAAG no Aeroporto do Rio de Janeiro, os autores apresentaram todos os 

documentos necessários, inclusive a Carteira Internacional de Vacinação, 

de suma importância para o ingresso no país de destino, ingressando no 

país com êxito. Informam, que na última semana de passeio na África do 

Sul, um o autor Hiram extraviou sua Carteira Internacional de Vacinação, 

porém, como em poucos dias iriam regressar ao Brasil, pensou não haver 

problema. No dia 02.01.2017, os reclamantes realizaram o check-in de 

volta no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, que em momento algum 

exigiram a apresentação da Carteira de Vacinação já que se tratava do 

voo de regresso para o Brasil. Dessa forma, obtiveram os passaportes 

devidamente carimbados. Porém, ao fazerem a conexão em Luanda, que 

se tratava somente de uma troca de aeronaves, ao apresentarem o ticket 

no portão de embarque, o reclamante Hiram foi barrado pelos funcionários 

da TAAG, sendo impedido de embarcar. O autor relata que por diversas 

vezes explicou a situação aos funcionários, se prontificou a entrar no site 

da Anvisa e comprovar que havia tomado a vacina, porém, os 

funcionários da TAAG não tomavam atitudes a fim de resolver a situação, 

e por mais que os reclamantes explicassem se tratar apenas de um voo 

de conexão, o autor foi impedido de embarcar, junto com a reclamante que 

se trata de sua esposa, que apesar de ter a Carteira de Vacinação em 

mãos, não aceitou deixar o autor sozinho naquela situação. Menciona, que 

foram deixados ao relento no aeroporto de Luanda, na noite do dia 02 de 

Janeiro, sem qualquer orientação e assistência por parte da companhia, 

que simplesmente os impediram de embarcar e disseram que na manhã 

seguinte tentariam solucionar o problema. Informam que na manhã do dia 

03 de janeiro, o funcionário da TAAG encontrou os reclamantes e 

informaram que a companhia iria despachá-los para Joanesburgo para 

que resolvessem o problema lá. Relatam que desesperados, conseguiram 

entrar em contato com o Embaixada Brasileira em Luanda, que 

imediatamente lhes informou sobre o quão indevido era a barragem que 

haviam vivenciado e que um representante estava a caminho do aeroporto 

para solucionar o impasse. Alegam, que o representante da Embaixada 

Brasileira, o senhor Francisco Rafael, chegou ao aeroporto e prontamente 

se dirigiu ao supervisor da TAAG munido do ofício assinado pelo 

Embaixador do Brasil o qual informava que o Ministério da Saúde do Brasil 

havia suspendido, temporária e restrita, a exigência do Certificado 

Internacional de Vacinação e Profilaxia a viajantes procedentes ou que se 

destinavam a Angola, ou seja, por falta de informação por parte da 

companhia aérea, os autores vivenciaram tal situação. Informam, que o 

próximo voo para o Brasil sairia somente tarde da noite do dia 04 de 

Janeiro, dessa forma os autores perderiam as passagens de retorno do 

Rio de Janeiro à Cuiabá obtidas pela Companhia Aérea LATAM, com data 

para o dia 04.01.2017. Ademais, os autores deveriam continuar ao relento 

do aeroporto até o dia seguinte no momento do embarque, contudo, no 
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final da tarde, o supervisor da TAAG procurou os autores para oferecer 

alojamento. Os reclamantes passaram a noite no alojamento da TAAG que 

se tratava de quartos dentro de contêineres, um lugar hostil e precário, até 

o momento de retornarem ao aeroporto para o embarque. E, finalmente na 

noite do dia 04 de janeiro de 2017, os autores embarcaram para o Rio de 

Janeiro, onde tiverem que comprar novas passagens para a cidade de 

Cuiabá, desgastados, abalados e decepcionados com o final da viagem 

que planejaram com tanto intuito. Com efeito, restou incontroversa nos 

autos que os reclamantes por um equívoco da reclamada passaram por 

situações difíceis no retorno de sua viagem para o Brasil, vez que o ofício 

acostado a inicial expedido pelo embaixador do Brasil na Angola, faz 

prova de que era desnecessária a apresentação da CIVP para retorno ao 

Brasil (Id n. 4740494). Por outro lado, não desincumbiu a parte passiva de 

seu ônus probatório subjetivo, não apresentando fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos, nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando 

defesa genérica, resumindo em argumentar que a empresa ré não 

cometeu nenhum ilícito, que apenas estavam cumprindo determinação da 

ANVISA que havia lavrado diversos autos de infração multando a ré por 

cada passageiro que embarcasse e desse entrada no Brasil sem portar 

carteira de vacinação, porém, não junta nada em específico do caso em 

tela, vez que os documentos juntados são de datas bem anterior a viagem 

dos requerentes. No mais, a entrada no país Sul Africano de vôos 

precedentes do Brasil, exige a apresentação da CIVP certificando a 

vacinação contra febre amarela, devidamente conferido e autenticado 

pelas autoridades Sul Africanas, desnecessário se dá a apresentação 

desse documento na saída do país, tanto que os reclamantes não foram 

barrados na conexão, se não estes já teriam sido barrados desde o início 

do vôo. Ademais,devido à falha na prestação do serviço, as partes 

promoventes foram obrigadas a adquirir novas passagens do trecho de 

Rio de Janeiro para Cuiabá/MT, vez que perderam o vôo, tais passagens 

custaram aos reclamantes a quantia de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e 

sessenta reais). Portanto, nada comprovado, resta à empresa promovida 

ressarcir os prejuízos materiais suportado pelos promoventes com a 

aquisição das passagens mencionadas. Doutro norte, a reclamada 

contesta acerca do dano moral sofrido pelos reclamantes, alegando que 

não cabe dano moral à autora Vanessa, vez que a mesma não foi 

impedida de seguir viagem, contudo, não merece respaldo tal 

argumentação, pois perfeitamente plausível Vanessa não querer seguir 

viagem sem seu esposo Hiram, como a mesma deixaria o mesmo lá no 

aeroporto sem saber nem sequer o que poderia acontecer? Destarte, o 

dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do serviço 

(impedimento do Sr. Hiram de retornar ao Brasil, ante a não apresentação 

da carteira de vacinação, de maneira equivocada, ante a desnecessidade 

de tal ato segundo ofício da embaixada juntado na inicial), mas sim porque 

o caso em apreço ultrapassa a órbita do mero aborrecimento. Tal dano, 

decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados 

pelos reclamantes no período em que foram deixados no aeroporto sem 

sequer saber se poderiam ou não seguir viagem. A indenização por dano 

moral, por outro lado, deve ser fixado em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador observância às 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à 

intensidade e duração do sofrimento, não olvidando que o ressarcimento 

da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os 

prejuízos suportados, sem importar enriquecimento sem causa da vítima 

Dessa forma, tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 

cada um dos reclamantes, se não consegue reverter à situação dos 

promoventes ao status quo ante, pelo menos lhes proporcionam uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a 

parte reclamada ao ressarcimento de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e 

sessenta reais), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes ao transporte terrestre, gastos com novas passagens 

do trecho de Rio de Janeiro/RJ à Cuiabá/MT, com juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389, 395, 398, 404, 406 e 

407 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E 

a partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e Súmula 

43 do STJ). b) CONDENAR a empresa promovida a pagar em favor de 

cada promovente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando a 

quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices 

do INPC, a partir desta data, e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta 

decisão e para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a 

hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), 

própria e do respectivo cônjuge ou companheiro(a), em caso de 

casamento ou união estável, a fim de se aferir eventual hipossuficiência; 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 26 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM MARQUES SANTANA FILHO (REQUERENTE)

VANESSA ANGELICA COLOMBO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO REIS COLOMBO OAB - MT12868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES OAB - RJ88827 

(ADVOGADO(A))

HELEM ROSE FRANCISQUINI DA SILVA OAB - RJ173160 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000154-98.2017.8.11.0009 Vistos. II - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II.1 – Da 

gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência das partes autoras não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 
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extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II - FUNDAMENTAÇÃO 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a 

necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Os 

argumentos tecidos pelo nobre causídico das partes autoras, merecem 

parcial acolhimento. Os reclamantes ,em suma, relatam que Saíram de 

Cuiabá, pelo voo da LATAM com destino ao Aeroporto Internacional do Rio 

de Janeiro para iniciar a viagem. Ao realizarem o check-in no guichê da 

TAAG no Aeroporto do Rio de Janeiro, os autores apresentaram todos os 

documentos necessários, inclusive a Carteira Internacional de Vacinação, 

de suma importância para o ingresso no país de destino, ingressando no 

país com êxito. Informam, que na última semana de passeio na África do 

Sul, um o autor Hiram extraviou sua Carteira Internacional de Vacinação, 

porém, como em poucos dias iriam regressar ao Brasil, pensou não haver 

problema. No dia 02.01.2017, os reclamantes realizaram o check-in de 

volta no Aeroporto Internacional de Joanesburgo, que em momento algum 

exigiram a apresentação da Carteira de Vacinação já que se tratava do 

voo de regresso para o Brasil. Dessa forma, obtiveram os passaportes 

devidamente carimbados. Porém, ao fazerem a conexão em Luanda, que 

se tratava somente de uma troca de aeronaves, ao apresentarem o ticket 

no portão de embarque, o reclamante Hiram foi barrado pelos funcionários 

da TAAG, sendo impedido de embarcar. O autor relata que por diversas 

vezes explicou a situação aos funcionários, se prontificou a entrar no site 

da Anvisa e comprovar que havia tomado a vacina, porém, os 

funcionários da TAAG não tomavam atitudes a fim de resolver a situação, 

e por mais que os reclamantes explicassem se tratar apenas de um voo 

de conexão, o autor foi impedido de embarcar, junto com a reclamante que 

se trata de sua esposa, que apesar de ter a Carteira de Vacinação em 

mãos, não aceitou deixar o autor sozinho naquela situação. Menciona, que 

foram deixados ao relento no aeroporto de Luanda, na noite do dia 02 de 

Janeiro, sem qualquer orientação e assistência por parte da companhia, 

que simplesmente os impediram de embarcar e disseram que na manhã 

seguinte tentariam solucionar o problema. Informam que na manhã do dia 

03 de janeiro, o funcionário da TAAG encontrou os reclamantes e 

informaram que a companhia iria despachá-los para Joanesburgo para 

que resolvessem o problema lá. Relatam que desesperados, conseguiram 

entrar em contato com o Embaixada Brasileira em Luanda, que 

imediatamente lhes informou sobre o quão indevido era a barragem que 

haviam vivenciado e que um representante estava a caminho do aeroporto 

para solucionar o impasse. Alegam, que o representante da Embaixada 

Brasileira, o senhor Francisco Rafael, chegou ao aeroporto e prontamente 

se dirigiu ao supervisor da TAAG munido do ofício assinado pelo 

Embaixador do Brasil o qual informava que o Ministério da Saúde do Brasil 

havia suspendido, temporária e restrita, a exigência do Certificado 

Internacional de Vacinação e Profilaxia a viajantes procedentes ou que se 

destinavam a Angola, ou seja, por falta de informação por parte da 

companhia aérea, os autores vivenciaram tal situação. Informam, que o 

próximo voo para o Brasil sairia somente tarde da noite do dia 04 de 

Janeiro, dessa forma os autores perderiam as passagens de retorno do 

Rio de Janeiro à Cuiabá obtidas pela Companhia Aérea LATAM, com data 

para o dia 04.01.2017. Ademais, os autores deveriam continuar ao relento 

do aeroporto até o dia seguinte no momento do embarque, contudo, no 

final da tarde, o supervisor da TAAG procurou os autores para oferecer 

alojamento. Os reclamantes passaram a noite no alojamento da TAAG que 

se tratava de quartos dentro de contêineres, um lugar hostil e precário, até 

o momento de retornarem ao aeroporto para o embarque. E, finalmente na 

noite do dia 04 de janeiro de 2017, os autores embarcaram para o Rio de 

Janeiro, onde tiverem que comprar novas passagens para a cidade de 

Cuiabá, desgastados, abalados e decepcionados com o final da viagem 

que planejaram com tanto intuito. Com efeito, restou incontroversa nos 

autos que os reclamantes por um equívoco da reclamada passaram por 

situações difíceis no retorno de sua viagem para o Brasil, vez que o ofício 

acostado a inicial expedido pelo embaixador do Brasil na Angola, faz 

prova de que era desnecessária a apresentação da CIVP para retorno ao 

Brasil (Id n. 4740494). Por outro lado, não desincumbiu a parte passiva de 

seu ônus probatório subjetivo, não apresentando fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos, nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando 

defesa genérica, resumindo em argumentar que a empresa ré não 

cometeu nenhum ilícito, que apenas estavam cumprindo determinação da 

ANVISA que havia lavrado diversos autos de infração multando a ré por 

cada passageiro que embarcasse e desse entrada no Brasil sem portar 

carteira de vacinação, porém, não junta nada em específico do caso em 

tela, vez que os documentos juntados são de datas bem anterior a viagem 

dos requerentes. No mais, a entrada no país Sul Africano de vôos 

precedentes do Brasil, exige a apresentação da CIVP certificando a 

vacinação contra febre amarela, devidamente conferido e autenticado 

pelas autoridades Sul Africanas, desnecessário se dá a apresentação 

desse documento na saída do país, tanto que os reclamantes não foram 

barrados na conexão, se não estes já teriam sido barrados desde o início 

do vôo. Ademais,devido à falha na prestação do serviço, as partes 

promoventes foram obrigadas a adquirir novas passagens do trecho de 

Rio de Janeiro para Cuiabá/MT, vez que perderam o vôo, tais passagens 

custaram aos reclamantes a quantia de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e 

sessenta reais). Portanto, nada comprovado, resta à empresa promovida 

ressarcir os prejuízos materiais suportado pelos promoventes com a 

aquisição das passagens mencionadas. Doutro norte, a reclamada 

contesta acerca do dano moral sofrido pelos reclamantes, alegando que 

não cabe dano moral à autora Vanessa, vez que a mesma não foi 

impedida de seguir viagem, contudo, não merece respaldo tal 

argumentação, pois perfeitamente plausível Vanessa não querer seguir 

viagem sem seu esposo Hiram, como a mesma deixaria o mesmo lá no 

aeroporto sem saber nem sequer o que poderia acontecer? Destarte, o 

dever de indenizar resulta não apenas do defeito na prestação do serviço 

(impedimento do Sr. Hiram de retornar ao Brasil, ante a não apresentação 

da carteira de vacinação, de maneira equivocada, ante a desnecessidade 

de tal ato segundo ofício da embaixada juntado na inicial), mas sim porque 

o caso em apreço ultrapassa a órbita do mero aborrecimento. Tal dano, 
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decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados 

pelos reclamantes no período em que foram deixados no aeroporto sem 

sequer saber se poderiam ou não seguir viagem. A indenização por dano 

moral, por outro lado, deve ser fixado em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador observância às 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à 

intensidade e duração do sofrimento, não olvidando que o ressarcimento 

da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os 

prejuízos suportados, sem importar enriquecimento sem causa da vítima 

Dessa forma, tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 

cada um dos reclamantes, se não consegue reverter à situação dos 

promoventes ao status quo ante, pelo menos lhes proporcionam uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de: a) CONDENAR a 

parte reclamada ao ressarcimento de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e 

sessenta reais), a título de danos materiais com os gastos 

correspondentes ao transporte terrestre, gastos com novas passagens 

do trecho de Rio de Janeiro/RJ à Cuiabá/MT, com juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (arts. 389, 395, 398, 404, 406 e 

407 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E 

a partir do efetivo prejuízo (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil e Súmula 

43 do STJ). b) CONDENAR a empresa promovida a pagar em favor de 

cada promovente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando a 

quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices 

do INPC, a partir desta data, e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a respeito desta 

decisão e para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a 

hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), 

própria e do respectivo cônjuge ou companheiro(a), em caso de 

casamento ou união estável, a fim de se aferir eventual hipossuficiência; 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 26 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010440-50.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de cobrança de débito c/c 

danos morais, que somados os valores totalizam na quantia de R$ 

76.400,00 (setenta e seis mil e quatrocentos reais). Não obstante o 

patrono da parte autora tenha atribuído o valor da causa apenas em R$ 

26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), tal valor está 

equivocado, pois no caso em apreço deveria ser atribuído ao valor da 

causa o valor que requer seja declarado inexistente mais o valor dos 

danos, conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil: Art. 292. 

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I- 

na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 

principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, 

até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte 

controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V 

- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal. (Grifei) Segundo os termos 

do art. 3°, I, da Lei 9.099, verifica-se que o valor das causas que serão 

apreciadas nos Juizados Especiais não poderão ultrapassar o valor de 40 

(quarenta) salários mínimos: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” Desta forma, 

verifica-se que este Foro é incompetente para processar e julgar o feito. III 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, inciso II, da 

Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado nº 8 do FONAJE, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

485, inciso IV, do NCPC IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 01 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

8010440-50.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de cobrança de débito c/c 

danos morais, que somados os valores totalizam na quantia de R$ 

76.400,00 (setenta e seis mil e quatrocentos reais). Não obstante o 

patrono da parte autora tenha atribuído o valor da causa apenas em R$ 

26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), tal valor está 

equivocado, pois no caso em apreço deveria ser atribuído ao valor da 

causa o valor que requer seja declarado inexistente mais o valor dos 

danos, conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil: Art. 292. 
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O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I- 

na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 

principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, 

até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte 

controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V 

- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal. (Grifei) Segundo os termos 

do art. 3°, I, da Lei 9.099, verifica-se que o valor das causas que serão 

apreciadas nos Juizados Especiais não poderão ultrapassar o valor de 40 

(quarenta) salários mínimos: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” Desta forma, 

verifica-se que este Foro é incompetente para processar e julgar o feito. III 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, inciso II, da 

Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado nº 8 do FONAJE, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

485, inciso IV, do NCPC IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 
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->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: Nome: AMAZON 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EXECUTADA: Nome: C&R URBANISMO 

LTDA - ME; EXECUTADA: Nome: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL SA; EXECUTADA: Nome: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS, através 

do(a) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, cuja memória de cálculo se encontra sob o Num. 

15498700 - Pág. 1,VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 71.513,13 (Setenta e um 

mil quinhentos e treze reais e treze centavos), acrescido de custas, se 

houver, advertindo-se-a de que, caso não efetuado o pagamento no prazo 

ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), além da penhora 

de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ou oferecer 

embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, na dicção dos 

arts. 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95. Colíder,MT., 

11/12/2018.
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JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO OAB - MT0006578A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

SERGIO GOMES OAB - PR30072 (ADVOGADO(A))

FABRICIO FABIANI PEREIRA OAB - PR31046 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA OAB - MT0015533S 

(ADVOGADO(A))

SIVONEI MAURO HASS OAB - PR33683 (ADVOGADO(A))

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))
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Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO VIEIRA BISPO OAB - RJ167164 (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES OAB - RJ124086 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010596-72.2015.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, Ato / Negócio Jurídico]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: Nome: AMAZON 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EXECUTADA: Nome: C&R URBANISMO 

LTDA - ME; EXECUTADA: Nome: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL SA; EXECUTADA: Nome: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS, através 

do(a) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, cuja memória de cálculo se encontra sob o Num. 

15498700 - Pág. 1,VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 71.513,13 (Setenta e um 

mil quinhentos e treze reais e treze centavos), acrescido de custas, se 

houver, advertindo-se-a de que, caso não efetuado o pagamento no prazo 

ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), além da penhora 

de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ou oferecer 

embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, na dicção dos 

arts. 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95. Colíder,MT., 

11/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010596-72.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&R URBANISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA (EXECUTADO)

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA ASSUNCAO DAVET LOCATELLI OAB - PR36394 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO HOTZ OAB - PR27197 (ADVOGADO(A))

THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO OAB - MT0014756A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO OAB - MT0006578A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

SERGIO GOMES OAB - PR30072 (ADVOGADO(A))

FABRICIO FABIANI PEREIRA OAB - PR31046 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA OAB - MT0015533S 

(ADVOGADO(A))

SIVONEI MAURO HASS OAB - PR33683 (ADVOGADO(A))

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO VIEIRA BISPO OAB - RJ167164 (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES OAB - RJ124086 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010596-72.2015.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, Ato / Negócio Jurídico]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: Nome: AMAZON 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EXECUTADA: Nome: C&R URBANISMO 

LTDA - ME; EXECUTADA: Nome: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL SA; EXECUTADA: Nome: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS, através 

do(a) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, cuja memória de cálculo se encontra sob o Num. 

15498700 - Pág. 1,VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 71.513,13 (Setenta e um 

mil quinhentos e treze reais e treze centavos), acrescido de custas, se 

houver, advertindo-se-a de que, caso não efetuado o pagamento no prazo 

ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), além da penhora 

de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ou oferecer 

embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, na dicção dos 

arts. 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95. Colíder,MT., 

11/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010596-72.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&R URBANISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA (EXECUTADO)

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA ASSUNCAO DAVET LOCATELLI OAB - PR36394 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO HOTZ OAB - PR27197 (ADVOGADO(A))

THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO OAB - MT0014756A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO OAB - MT0006578A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

SERGIO GOMES OAB - PR30072 (ADVOGADO(A))

FABRICIO FABIANI PEREIRA OAB - PR31046 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA OAB - MT0015533S 

(ADVOGADO(A))

SIVONEI MAURO HASS OAB - PR33683 (ADVOGADO(A))

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO VIEIRA BISPO OAB - RJ167164 (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES OAB - RJ124086 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010596-72.2015.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, Ato / Negócio Jurídico]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: Nome: AMAZON 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EXECUTADA: Nome: C&R URBANISMO 

LTDA - ME; EXECUTADA: Nome: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL SA; EXECUTADA: Nome: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS, através 

do(a) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, cuja memória de cálculo se encontra sob o Num. 

15498700 - Pág. 1,VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 71.513,13 (Setenta e um 

mil quinhentos e treze reais e treze centavos), acrescido de custas, se 

houver, advertindo-se-a de que, caso não efetuado o pagamento no prazo 

ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), além da penhora 

de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ou oferecer 

embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, na dicção dos 

arts. 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95. Colíder,MT., 

11/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010596-72.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&R URBANISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA (EXECUTADO)

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA ASSUNCAO DAVET LOCATELLI OAB - PR36394 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 310 de 733



CRISTIANO HOTZ OAB - PR27197 (ADVOGADO(A))

THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO OAB - MT0014756A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO OAB - MT0006578A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

SERGIO GOMES OAB - PR30072 (ADVOGADO(A))

FABRICIO FABIANI PEREIRA OAB - PR31046 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA OAB - MT0015533S 

(ADVOGADO(A))

SIVONEI MAURO HASS OAB - PR33683 (ADVOGADO(A))

GUILHERME MAXIMIANO OAB - PR69269 (ADVOGADO(A))

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO VIEIRA BISPO OAB - RJ167164 (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES OAB - RJ124086 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010596-72.2015.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, Ato / Negócio Jurídico]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: Nome: AMAZON 

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EXECUTADA: Nome: C&R URBANISMO 

LTDA - ME; EXECUTADA: Nome: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL SA; EXECUTADA: Nome: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS, através 

do(a) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, cuja memória de cálculo se encontra sob o Num. 

15498700 - Pág. 1,VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 71.513,13 (Setenta e um 

mil quinhentos e treze reais e treze centavos), acrescido de custas, se 

houver, advertindo-se-a de que, caso não efetuado o pagamento no prazo 

ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), além da penhora 

de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, ou oferecer 

embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, na dicção dos 

arts. 523 e 525 do NCPC e art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95. Colíder,MT., 

11/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001784-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAKISON JOB FERNEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRÉIA MARTINS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001784-92.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Feito isso, estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade do contrato bancário combinada 

com repetição de indébito e reparação de danos morais proposta por 

JAKISON JOB FERNEDA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

requerendo o cancelamento da conta corrente, cartões de crédito, e 

demais opções que podem incidir taxas, mantendo somente conta 

benefício, declarando inexistência de débito e condenação da reclamada a 

restituir ao autor os valores descontados irregularmente, perfazendo a 

quantia de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), bem como a 

condenação pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Aduz a parte autora, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2015, 

dirigiu-se a agência da promovida no centro da cidade, a fim de realizar a 

abertura de conta benefício, para que recebesse sua aposentadoria. 

Relata que na oportunidade, enfatizou junto a atendente bancária, Srª. 

Andreia para que a referida abertura de crédito fosse na modalidade 

isenta de taxas, assim como feito na conta benefício para sua esposa. 

Alega que não obstante ter solicitado a abertura de conta benefício, a 

conta aberta foi na modalidade normal e está sendo gerado descontos de 

taxas em sua conta. Inconformado, dirigiu-se até o banco e conversou 

com a Srª. Andreia, que afirmou que realizou a abertura de conta isenta e 

que não era para o banco estar cobrando taxas de aposentados e que iria 

verificar tal situação. Menciona que o Banco chegou a realizar estornos 

das quantias cobradas, porém, passados alguns dias realizou novos 

descontos, tendo que o autor de retornar na agência e pedir novamente o 

estorno. Por outro lado, não desincumbiu a parte passiva de seu ônus 

probatório subjetivo, não apresentando fatos modificativos, impeditivos ou 

extintivos, nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando defesa genérica, 

resumindo em argumentar que os descontos realizados na conta do 

reclamante são legais conforme as normas bancárias existentes, contudo, 

não fez prova de que foi realizada abertura de conta para o reclamante 

diversa ao seu pedido, pois, conforme mencionado pelo autor queria que 

sua conta fosse “conta benefício” a fim de que fosse isento de pagamento 

de qualquer taxa. A defesa alega em sua contestação que a 

movimentação da conta da parte autora tem características que a 

diferenciam enormemente do que seria uma conta salário, estando, pois 

sujeita à cobrança pelos serviços solicitados e prestados pelo banco 

requerido, nos termos da Resolução 3919/2010 do BACEN. Ao passo que 

transcrevo do disposto em tal resolução: Art. 2º É vedada às instituições 

mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços 

bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles 

relativos a: I - conta de depósitos à vista: a) fornecimento de cartão com 

função débito; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea 

"a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo 

correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros 

motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até quatro 

saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de 

cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até 

duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por 

mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela 

internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a 

movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de 

terminal de autoatendimento; f) realização de consultas mediante utilização 

da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) 

compensação de cheques; i) fornecimento de até dez folhas de cheques 

por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à 

utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as 

condições pactuadas; e j) prestação de qualquer serviço por meios 

eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 

exclusivamente meios eletrônicos; II - conta de depósitos de poupança: a) 

fornecimento de cartão com função movimentação; b) fornecimento de 

segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos 

de reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, 

furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; 

c) realização de até dois saques, por mês, em guichê de caixa ou em 

terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências, por 

mês, para conta de depósitos de mesma titularidade; Resolução nº 3.919, 

de 25 de novembro de 2010 e) fornecimento de até dois extratos, por mês, 

contendo a movimentação dos últimos trinta dias; f) realização de 

consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de 

que trata o art. 19; e h) prestação de qualquer serviço por meios 

eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 

exclusivamente meios eletrônicos. § 1º Para fins do disposto nos incisos I, 

alínea "j", e II, alínea "h", do caput, são consideradas meios eletrônicos as 

formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção humana, 

tais como os terminais de autoatendimento, a internet e o atendimento 

telefônico automatizado, observado que: I - a utilização dos canais de 

atendimento presencial ou pessoal, bem como dos correspondentes no 

País, por opção do correntista, estando disponíveis os meios eletrônicos, 

pode acarretar a cobrança das tarifas mencionadas nas alíneas "c", "d" e 

"e" dos incisos I e II, do caput deste artigo, a partir do primeiro evento; e II - 

o atendimento presencial ou pessoal ou por meio dos correspondentes no 
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País não sujeita o cliente ao pagamento de tarifas, se não for possível a 

prestação dos serviços por meios eletrônicos ou se estes não estiverem 

disponíveis. § 2º As disposições da Resolução nº 2.817, de 22 de 

fevereiro de 2001, alterada pela Resolução nº 2.953, de 25 de abril de 

2002, não se aplicam a contas de depósitos cujos contratos prevejam 

utilizar exclusivamente meios eletrônicos. § 3º A quantidade de eventos 

gratuitos referentes aos serviços de que tratam as alíneas "c", "d", "e", e 

"i" do inciso I e as alíneas "c", "d", e "e" do inciso II, do caput, deve ser 

considerada para cada conta de depósitos, independentemente do número 

de titulares, e não é cumulativa para o mês subsequente. § 4º O contrato 

de conta conjunta de depósitos deve prever a quantidade de cartões a ser 

fornecida aos titulares, sendo vedada a cobrança pelo fornecimento da 

quantidade de cartões pactuada. § 5º A realização de saques em 

terminais de autoatendimento em intervalo de até trinta minutos é 

considerada, inclusive para efeito da alínea "c" dos incisos I e II, do caput, 

como um único evento. Serviços prioritários Relata que os extratos 

juntados aos autos, comprovam que a parte autora movimenta de maneira 

considerável sua conta corrente, superando em muito, a quantidade de 

serviços essenciais que são isentos de cobrança, conforme disciplinado 

no art. 2° da Resolução 3919 e que a referida resolução não proíbe a 

cobrança de tarifas nas contas que recebem salários e benefícios. Por 

último, aduz que o autor é cliente da instituição há anos e nunca buscou 

questionar junto ao banco a legalidade à título de tarifas bancárias, 

gerando expectativa à instituição financeira de que tenha anuído com as 

referidas cobranças, não havendo, portanto qualquer dever de indenizar. 

Contudo, as alegações da ré, contradizem os documentos juntados aos 

autos, conforme extratos juntados pelo autor (ID 10110499, ID 10110500, 

ID 10110503, ID 10110504, ID 10110506 e ID 10110506) possível verificar 

que o mesmo nunca ultrapassou 04 (quatro) saques, ou ultrapassou 

qualquer requisito da mencionada resolução, que justificasse quaisquer 

cobrança de taxa. Com relação a defesa relatar que o autor nunca 

questionou a legalidade das tarifas, tal fato, não condiz com a verdade, 

vez que conforme se observa nos extratos juntados, tem estorno 

realizado de cobranças o que confirma que o requerente foi até o banco 

questionar a ilegalidade das cobranças (ID 10110500, ID 10110501). Desta 

forma, ao que toca no que toca, ao pedido de restituição da quantia paga 

indevidamente em dobro, pelos documentos juntados fica evidente que a 

instituição bancária descumpriu os preceitos da Resolução 3919/2010 do 

BACEN, referente à cobranças de tarifas pela prestação de serviços 

bancários essenciais, vez que restou demonstrado que o requerente faz 

jus aos serviços essenciais isentos de taxas. Além do que, se isso não 

fosse verdade a instituição não haveria realizado estornos das taxas ao 

reclamante como fez em alguns meses, devendo o autor ser ressarcido 

da quantia de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais). No particular, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, art. 

186 e art. 927 do Código Civil. E isto não só pelo dano a direitos da 

personalidade humana, tais como vida, integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Mas também pelo desvio produtivo do consumidor, pelo autor haver sido 

lesado pela instituição bancária ao assinar termo diverso do solicitado e 

ter-lhe subtraído parte de seu dinheiro de sua aposentadoria com custos 

ilegais e desnecessários, além do mesmo ter que se dirigir por diversas 

vezes na agência bancária para solicitar o estorno das taxas, não tendo 

seu problema resolvido de imediato, e, com o insucesso, o ingresso 

perante o Poder Judiciário, ações que demandaram razoável tempo e 

consumiram energia psíquica e emocional. Partindo-se de tais premissas, 

no caso em análise, com o devido respeito ao valor requerido/sugerido 

pela parte autora, entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa razoável à gravidade 

da conduta praticada, ao padrão de vida local, ao porte econômico das 

partes e aos danos advindos para a parte consumidora. Nesse sentir: 

“(...) Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos 

bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao débito 

das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos, 

exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do 

pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da 

pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas 

ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo 

relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe 

aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a 

intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má 

prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. 

Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. 

Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido.(...) Aliás, releva considerar que se cuida aqui de 

responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, por força da 

aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando, no 

caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da 

conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à 

consumidora e no nexo de causalidade entre a falha do serviço e o 

resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados tais pressupostos, 

como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por 

defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por 

relevante período de tempo encargos bancários indevidos na conta 

corrente da autora. Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 

abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos 

conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 

'dano moral' indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser 

juridicamente banalizados como 'meros dissabores ou percalços' na vida 

do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais." 

[ 2 h t t p : / / r e v i s t a v i s a o j u r i d i c a . u o l . 

com.br/advogados-leis-jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-te

se-do-advogado-marcos-ddessaune-255346-1. asp] .(...) Com efeito, a 

abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância 

injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a 

cessação desta exação e o espontâneo ressarcimento à correntista, 

constitui injusta agressão, porquanto privou a autora de utilizar o seu 

tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a 

provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à 

personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação 

almejada. (...)” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.260.458 - SP - 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/04/2018). Com relação ao danos 

morais, tais danos, visa à reparação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) DETERMINAR a(s) parte(s) reclamada(s) que 

proceda ao cancelamento da conta corrente, cartões de crédito, e demais 

opções que possam incidir taxas, mantendo somente a conta benefício ao 

autor JAKISON JOB FERNEDA, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 

art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do NCPC; b) CONDENAR a(s) parte(s) 

reclamada(s) ao pagamento de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito 

reais), a título de danos materiais, devidos em favor da parte reclamante, 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo IPCA-E, ambos a partir de cada cobrança ilícita, na forma dos arts. 

394, 397, 398 e 406 do Código Civil c.c. o art. art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional; b) CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 
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devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso, na forma dos arts. 395 e 398 do 

Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, 

consoante arts. 394 e 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 04 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001784-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAKISON JOB FERNEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRÉIA MARTINS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001784-92.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Feito isso, estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade do contrato bancário combinada 

com repetição de indébito e reparação de danos morais proposta por 

JAKISON JOB FERNEDA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

requerendo o cancelamento da conta corrente, cartões de crédito, e 

demais opções que podem incidir taxas, mantendo somente conta 

benefício, declarando inexistência de débito e condenação da reclamada a 

restituir ao autor os valores descontados irregularmente, perfazendo a 

quantia de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), bem como a 

condenação pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Aduz a parte autora, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2015, 

dirigiu-se a agência da promovida no centro da cidade, a fim de realizar a 

abertura de conta benefício, para que recebesse sua aposentadoria. 

Relata que na oportunidade, enfatizou junto a atendente bancária, Srª. 

Andreia para que a referida abertura de crédito fosse na modalidade 

isenta de taxas, assim como feito na conta benefício para sua esposa. 

Alega que não obstante ter solicitado a abertura de conta benefício, a 

conta aberta foi na modalidade normal e está sendo gerado descontos de 

taxas em sua conta. Inconformado, dirigiu-se até o banco e conversou 

com a Srª. Andreia, que afirmou que realizou a abertura de conta isenta e 

que não era para o banco estar cobrando taxas de aposentados e que iria 

verificar tal situação. Menciona que o Banco chegou a realizar estornos 

das quantias cobradas, porém, passados alguns dias realizou novos 

descontos, tendo que o autor de retornar na agência e pedir novamente o 

estorno. Por outro lado, não desincumbiu a parte passiva de seu ônus 

probatório subjetivo, não apresentando fatos modificativos, impeditivos ou 

extintivos, nos termos do art. 333, II, do CPC, realizando defesa genérica, 

resumindo em argumentar que os descontos realizados na conta do 

reclamante são legais conforme as normas bancárias existentes, contudo, 

não fez prova de que foi realizada abertura de conta para o reclamante 

diversa ao seu pedido, pois, conforme mencionado pelo autor queria que 

sua conta fosse “conta benefício” a fim de que fosse isento de pagamento 

de qualquer taxa. A defesa alega em sua contestação que a 

movimentação da conta da parte autora tem características que a 

diferenciam enormemente do que seria uma conta salário, estando, pois 

sujeita à cobrança pelos serviços solicitados e prestados pelo banco 

requerido, nos termos da Resolução 3919/2010 do BACEN. Ao passo que 

transcrevo do disposto em tal resolução: Art. 2º É vedada às instituições 

mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços 

bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles 

relativos a: I - conta de depósitos à vista: a) fornecimento de cartão com 

função débito; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea 

"a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo 

correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros 

motivos não imputáveis à instituição emitente; c) realização de até quatro 

saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de 

cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até 

duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por 

mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela 

internet; e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a 

movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de 

terminal de autoatendimento; f) realização de consultas mediante utilização 

da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) 

compensação de cheques; i) fornecimento de até dez folhas de cheques 

por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à 

utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as 

condições pactuadas; e j) prestação de qualquer serviço por meios 

eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 

exclusivamente meios eletrônicos; II - conta de depósitos de poupança: a) 

fornecimento de cartão com função movimentação; b) fornecimento de 

segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos 

de reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, 

furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; 

c) realização de até dois saques, por mês, em guichê de caixa ou em 

terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências, por 

mês, para conta de depósitos de mesma titularidade; Resolução nº 3.919, 

de 25 de novembro de 2010 e) fornecimento de até dois extratos, por mês, 

contendo a movimentação dos últimos trinta dias; f) realização de 

consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de 

que trata o art. 19; e h) prestação de qualquer serviço por meios 

eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 

exclusivamente meios eletrônicos. § 1º Para fins do disposto nos incisos I, 

alínea "j", e II, alínea "h", do caput, são consideradas meios eletrônicos as 

formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção humana, 

tais como os terminais de autoatendimento, a internet e o atendimento 

telefônico automatizado, observado que: I - a utilização dos canais de 

atendimento presencial ou pessoal, bem como dos correspondentes no 

País, por opção do correntista, estando disponíveis os meios eletrônicos, 

pode acarretar a cobrança das tarifas mencionadas nas alíneas "c", "d" e 

"e" dos incisos I e II, do caput deste artigo, a partir do primeiro evento; e II - 

o atendimento presencial ou pessoal ou por meio dos correspondentes no 

País não sujeita o cliente ao pagamento de tarifas, se não for possível a 

prestação dos serviços por meios eletrônicos ou se estes não estiverem 

disponíveis. § 2º As disposições da Resolução nº 2.817, de 22 de 

fevereiro de 2001, alterada pela Resolução nº 2.953, de 25 de abril de 

2002, não se aplicam a contas de depósitos cujos contratos prevejam 

utilizar exclusivamente meios eletrônicos. § 3º A quantidade de eventos 

gratuitos referentes aos serviços de que tratam as alíneas "c", "d", "e", e 

"i" do inciso I e as alíneas "c", "d", e "e" do inciso II, do caput, deve ser 

considerada para cada conta de depósitos, independentemente do número 

de titulares, e não é cumulativa para o mês subsequente. § 4º O contrato 

de conta conjunta de depósitos deve prever a quantidade de cartões a ser 

fornecida aos titulares, sendo vedada a cobrança pelo fornecimento da 

quantidade de cartões pactuada. § 5º A realização de saques em 

terminais de autoatendimento em intervalo de até trinta minutos é 

considerada, inclusive para efeito da alínea "c" dos incisos I e II, do caput, 

como um único evento. Serviços prioritários Relata que os extratos 

juntados aos autos, comprovam que a parte autora movimenta de maneira 

considerável sua conta corrente, superando em muito, a quantidade de 

serviços essenciais que são isentos de cobrança, conforme disciplinado 
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no art. 2° da Resolução 3919 e que a referida resolução não proíbe a 

cobrança de tarifas nas contas que recebem salários e benefícios. Por 

último, aduz que o autor é cliente da instituição há anos e nunca buscou 

questionar junto ao banco a legalidade à título de tarifas bancárias, 

gerando expectativa à instituição financeira de que tenha anuído com as 

referidas cobranças, não havendo, portanto qualquer dever de indenizar. 

Contudo, as alegações da ré, contradizem os documentos juntados aos 

autos, conforme extratos juntados pelo autor (ID 10110499, ID 10110500, 

ID 10110503, ID 10110504, ID 10110506 e ID 10110506) possível verificar 

que o mesmo nunca ultrapassou 04 (quatro) saques, ou ultrapassou 

qualquer requisito da mencionada resolução, que justificasse quaisquer 

cobrança de taxa. Com relação a defesa relatar que o autor nunca 

questionou a legalidade das tarifas, tal fato, não condiz com a verdade, 

vez que conforme se observa nos extratos juntados, tem estorno 

realizado de cobranças o que confirma que o requerente foi até o banco 

questionar a ilegalidade das cobranças (ID 10110500, ID 10110501). Desta 

forma, ao que toca no que toca, ao pedido de restituição da quantia paga 

indevidamente em dobro, pelos documentos juntados fica evidente que a 

instituição bancária descumpriu os preceitos da Resolução 3919/2010 do 

BACEN, referente à cobranças de tarifas pela prestação de serviços 

bancários essenciais, vez que restou demonstrado que o requerente faz 

jus aos serviços essenciais isentos de taxas. Além do que, se isso não 

fosse verdade a instituição não haveria realizado estornos das taxas ao 

reclamante como fez em alguns meses, devendo o autor ser ressarcido 

da quantia de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais). No particular, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, art. 

186 e art. 927 do Código Civil. E isto não só pelo dano a direitos da 

personalidade humana, tais como vida, integridade física, honra, imagem, 

nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil. 

Mas também pelo desvio produtivo do consumidor, pelo autor haver sido 

lesado pela instituição bancária ao assinar termo diverso do solicitado e 

ter-lhe subtraído parte de seu dinheiro de sua aposentadoria com custos 

ilegais e desnecessários, além do mesmo ter que se dirigir por diversas 

vezes na agência bancária para solicitar o estorno das taxas, não tendo 

seu problema resolvido de imediato, e, com o insucesso, o ingresso 

perante o Poder Judiciário, ações que demandaram razoável tempo e 

consumiram energia psíquica e emocional. Partindo-se de tais premissas, 

no caso em análise, com o devido respeito ao valor requerido/sugerido 

pela parte autora, entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa razoável à gravidade 

da conduta praticada, ao padrão de vida local, ao porte econômico das 

partes e aos danos advindos para a parte consumidora. Nesse sentir: 

“(...) Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos 

bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao débito 

das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos, 

exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos resultantes do 

pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da 

pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas 

ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio 

Produtivo do Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo 

relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe 

aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a 

intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má 

prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis configurados. 

Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. 

Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido.(...) Aliás, releva considerar que se cuida aqui de 

responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, por força da 

aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando, no 

caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da 

conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à 

consumidora e no nexo de causalidade entre a falha do serviço e o 

resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados tais pressupostos, 

como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por 

defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por 

relevante período de tempo encargos bancários indevidos na conta 

corrente da autora. Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 

abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos 

conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 

'dano moral' indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser 

juridicamente banalizados como 'meros dissabores ou percalços' na vida 

do consumidor, como vêm entendendo muitos juristas e tribunais." 

[ 2 h t t p : / / r e v i s t a v i s a o j u r i d i c a . u o l . 

com.br/advogados-leis-jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-te

se-do-advogado-marcos-ddessaune-255346-1. asp] .(...) Com efeito, a 

abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância 

injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a 

cessação desta exação e o espontâneo ressarcimento à correntista, 

constitui injusta agressão, porquanto privou a autora de utilizar o seu 

tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a 

provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à 

personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação 

almejada. (...)” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.260.458 - SP - 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/04/2018). Com relação ao danos 

morais, tais danos, visa à reparação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) DETERMINAR a(s) parte(s) reclamada(s) que 

proceda ao cancelamento da conta corrente, cartões de crédito, e demais 

opções que possam incidir taxas, mantendo somente a conta benefício ao 

autor JAKISON JOB FERNEDA, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 

art. 536, § 1º, c.c. o art. 537 do NCPC; b) CONDENAR a(s) parte(s) 

reclamada(s) ao pagamento de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito 

reais), a título de danos materiais, devidos em favor da parte reclamante, 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo IPCA-E, ambos a partir de cada cobrança ilícita, na forma dos arts. 

394, 397, 398 e 406 do Código Civil c.c. o art. art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional; b) CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso, na forma dos arts. 395 e 398 do 

Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, 

consoante arts. 394 e 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 04 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000841-75.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000841-75.2017.8.11.0009 Vistos. I – Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II - RELATÓRIO Execução 

contra a Fazenda Pública em que a exequente pretende receber os 

honorários advocatícios arbitrados em virtude de sua atuação como 

advogado dativo. Aduz que, consoante certidões anexas, foi nomeada e 

efetivamente exerceu o múnus público para o qual foi nomeada, fazendo 

jus ao pagamento dos honorários, no montante de R$ 7.920,45 (sete mil, 

novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). Citado, o 

executado deixou transcorrer o seu prazo sem apresentar impugnação à 

execução ou manifestação sobre os débitos, a teor da certidão juntada no 

id. n.º 11667881. É o relato do necessário. III - FUNDAMENTAÇÃO 

Fundamento e Decido. No caso em comento, as certidões juntadas nos 

autos e arquivadas nesta Secretaria, em si decorreram de processo 

judicial e são dotadas de fé pública, e, portanto, ainda que não tenha a 

Fazenda Pública participado de tal processo, são títulos executivos 

judicial, líquido e exigível, a teor do art. 515, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, colho do seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. INSUFICIÊNCIA DE 

DEFENSORES PÚBLICOS. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. ÔNUS DO ESTADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC/73. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara 

recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. 

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de honorários, ajuizada pela 

parte agravada contra o estado de Pernambuco, em face da nomeação do 

autor para atuar como defensor dativo. O acórdão do tribunal de origem 

manteve a sentença que julgara procedente o pedido, para condenar o 

estado de Pernambuco ao pagamento de honorários de advogado, no 

valor de R$ 1. 800,00 (um mil e oitocentos reais), fixados em decorrência 

da atuação do autor, como defensor dativo, em várias demandas. III. Não 

há falar, na hipótese, em violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73, 

porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão 

deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do 

acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram 

fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões 

necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução 

jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, 

pertence ao estado o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios ao 

curador especial, quando não houver ou for insuficiente o número de 

defensores públicos. Como no caso, entendimento que se aplica, por 

analogia, à hipótese vertente. Assim, estando o acórdão recorrido em 

consonância com a jurisprudência sedimentada nesta corte, afigura-se 

acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do 

STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto. V. Ainda 

consoante a jurisprudência do STJ, a decisão judicial que arbitra 

honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do estatuto da 

advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do estado 

no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação 

do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em 

sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em 

sentença com trânsito em julgado. (AgRg no REsp 1.370.209/es, Rel. 

Ministro Humberto Martins, segunda turma, dje 14/06/2013) (STJ, AgRg no 

REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda 

turma, dje de 28/09/2015). Vl. Agravo interno improvido. (STJ - 

AGINT/ARESP: 1038066, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 
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TURMA, Data de Publicação: 17/08/2017). (negritei). Analisando os 

documentos juntados nos autos de execução, constato que a exequente 

efetivamente realizou as defesas noticiadas. Com isso, é ingente o 

adimplemento dos honorários advocatícios dos advogados nomeados pelo 

Juízo para o exercício de seu múnus de forma dativa, como se extrai dos 

seguintes julgados, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EXECUÇÃO. 

DEFENSOR DATIVO. TÍTULOS EXECUTIVOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 

PAGAMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA. A Constituição da República de 1988 (CR/88) prevê 

como direito fundamental a assistência judiciária integral e gratuita pelo 

Estado aos necessitados, sendo que para concretizar essa garantia, em 

comarcas onde a Defensoria Pública não foi criada ou o número de 

Defensores Públicos é insuficiente, é possível a nomeação de defensor 

dativo ou curador para réu revel. Os honorários advocatícios devem ser 

arbitrados considerando o grau de zelo do advogado, lugar de prestação 

do serviço e a natureza e complexidade da causa, bem como os 

parâmetros do art. 85, §3º, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJMG - APCV: 10517150004029001, Relator: GILSON SOARES 

LEMES, Data de Publicação: 09/10/2017). (Destaquei). APELAÇÃO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELO 

ESTADO. DEFENSOR DATIVO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA 

DO JUÍZO. FÉ PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DESNECESSIDADE. Os honorários advocatícios fixados por sentença são 

considerados títulos executivos. É responsabilidade do Estado o 

pagamento destes honorários conforme o atesta o art. 22, § 1º, da Lei 

8.906/1994. A possibilidade da cobrança surge, então, da gratuidade 

deferida à parte e insere-se no conceito de sucumbência, principalmente 

quando se cuida de advogados nomeados Defensores Dativos (fato já 

acatado pelo Estado, até mesmo administrativamente, em centenas de 

casos). As certidões expedidas pela Secretaria do Juízo que comprovam 

a sua atuação como defensor dativo, documentos estes dotados de fé 

pública, bem como atuou na qualidade de defensor do Estado, nomeado 

por juiz competente, em razão da ausência de uma Defensoria Pública 

organizada e que disponibilizasse profissionais para defender os 

necessitados. No que se refere à necessidade de prévia manifestação da 

Defensoria Pública, tenho que essa formalidade não pode prejudicar o 

direito ao pagamento do advogado que exerceu o munus que lhe foi 

atribuído. (TJMG - APCV: 10026170010503001, Relator: WANDER PAULO 

MAROTTA MOREIRA, Data de Publicação: 10/10/2017). (Destaquei). Não 

obstante, (...) É cediço que o ônus da assistência judiciária gratuita é do 

Estado. Não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local, ao 

juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor dativo ao pobre ou 

revel (grifei). Essa nomeação ad hoc permite a realização dos atos 

processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios 

constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (...). (STJ 1ª Turma. 

REsp 602.005/RS. Rel. Min. Luiz Fux. J. 23/03/2004. DJ 26/04/2004, p. 

153). Corroborando o raciocínio, segue abaixo aresto ora compilado com 

destaques em negrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 

LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA 

JULGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 

data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in 

casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Esta Corte possui 

orientação consolidada que o Recurso Especial possui fundamentação 

vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a 

examinar possível ofensa à norma Constitucional. III. É pacífico o 

entendimento no STJ segundo o qual não é possível a alteração do valor 

fixado à título de verba honorária estabelecida na sentença penal em favor 

de advogado dativo, sob pena de violação da coisa julgada. IV. Não há 

ofensa aos arts. 472 do Código de Processo Civil de 1973 e 506 do Código 

de Processo Civil de 2015, uma vez que a fixação de honorários em favor 

de advogado dativo se deu em sentença penal, em ação na qual o próprio 

Estado é autor. V. O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos 

suficientes para desconstituir a decisão recorrida. Vl. Agravo Interno 

improvido. (STJ - AGINT/RESP: 1433555, Relator: REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/05/2017). Destarte, 

compulsando o acervo de informações encartadas nos autos, observa-se 

que a Fazenda Pública executada, devidamente citada, deixou de 

apresentar embargos à execução (id. n.º 11667881). Dessa forma, 

partindo do pressuposto elementar de que o devedor deixou de cumprir 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000056-16.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade de parte sustentada pela 

parte promovida, uma vez que a ré é fornecedora de produtos e de 

acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor este é 

responsável objetivamente e solidariamente como prestadora de serviços, 

não importando quem contratou com o mesmo, ademais, a jurisprudência 

pátria possui entendimento sedimentado de que há responsabilidade 

solidária entre instituição financeira e a seguradora. Feito isso, estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de cobrança de seguro proposta por ESPÓLIO 

DE HÉLIO THOMAZ DE AQUINO NETO, representado por sua herdeira 

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI em desfavor de BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A, requerendo quitação integral do contrato de consórcio 

de bem móvel n° 8513124, referentes as parcelas 2ª a 72ª pela requerida, 

com o consequente pagamento integral do valor do bem objeto do 

consórcio no valor de R$ 27.990,00 (vinte e sete mil e novecentos e 

noventa reais). Aduz a parte autora, em síntese, que o Sr. Hélio Thomaz 

de Aquino Neto, ora espólio, em outubro do ano de 2015 adquiriu um 

automóvel, sendo que o veículo foi financiado junto a instituição financeira 

(ré), o qual sempre vinha cumprindo com o pagamento de todos os 

encargos do referido contrato. No dia 01/12/2015, Sr. Laércio veio a óbito 

decorrente um acidente, passando a herdeira a ter o direito de receber o 

benefício do seguro pretamista acoplado ao veículo e, assim, exonerar-se 

dos débitos existentes junto ao bem financiado. Com efeito, muito embora 

a requerida tente negar, restou incontroverso nos autos que o “de cujus”, 

Sr, Hélio adquiriu automóvel mediante contrato de financiamento realizado 

junto a ré, bem como que junto ao financiamento contratou seguro 

pretamista, sendo que sua herdeira possui direito em receber os 

benefícios do seguro pretamista ora contratado. Diante do exposto, 

conclui-se pelos documentos aportados aos autos que a parte requerente 

tem direito ao seguro pretamista contratado pelo “de cujus” na 

oportunidade em que realizou contratação de consórcio do veículo. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de DETERMINAR ante o falecimento do 

Sr. Hélio Thomaz de Aquino Neto, a quitação integral do contrato de 

financimento n°. 8513124 realizado junto a ré, em face do seguro 

pretamista contratado, determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que 

proceda(m) a liberação do automóvel em questão. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de 

Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 

da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 

270/2007. Colíder, 04 de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos 

Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 12 de 

dezembro de 2018.
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incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de cobrança de seguro proposta por ESPÓLIO 

DE HÉLIO THOMAZ DE AQUINO NETO, representado por sua herdeira 

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI em desfavor de BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A, requerendo quitação integral do contrato de consórcio 

de bem móvel n° 8513124, referentes as parcelas 2ª a 72ª pela requerida, 

com o consequente pagamento integral do valor do bem objeto do 

consórcio no valor de R$ 27.990,00 (vinte e sete mil e novecentos e 

noventa reais). Aduz a parte autora, em síntese, que o Sr. Hélio Thomaz 

de Aquino Neto, ora espólio, em outubro do ano de 2015 adquiriu um 

automóvel, sendo que o veículo foi financiado junto a instituição financeira 

(ré), o qual sempre vinha cumprindo com o pagamento de todos os 

encargos do referido contrato. No dia 01/12/2015, Sr. Laércio veio a óbito 

decorrente um acidente, passando a herdeira a ter o direito de receber o 

benefício do seguro pretamista acoplado ao veículo e, assim, exonerar-se 

dos débitos existentes junto ao bem financiado. Com efeito, muito embora 

a requerida tente negar, restou incontroverso nos autos que o “de cujus”, 

Sr, Hélio adquiriu automóvel mediante contrato de financiamento realizado 

junto a ré, bem como que junto ao financiamento contratou seguro 

pretamista, sendo que sua herdeira possui direito em receber os 

benefícios do seguro pretamista ora contratado. Diante do exposto, 

conclui-se pelos documentos aportados aos autos que a parte requerente 

tem direito ao seguro pretamista contratado pelo “de cujus” na 

oportunidade em que realizou contratação de consórcio do veículo. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de DETERMINAR ante o falecimento do 

Sr. Hélio Thomaz de Aquino Neto, a quitação integral do contrato de 

financimento n°. 8513124 realizado junto a ré, em face do seguro 

pretamista contratado, determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que 

proceda(m) a liberação do automóvel em questão. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 318 de 733



os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de 

Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 

da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 

270/2007. Colíder, 04 de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos 

Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 12 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000056-16.2016.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade de parte sustentada pela 

parte promovida, uma vez que a ré é fornecedora de produtos e de 

acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor este é 

responsável objetivamente e solidariamente como prestadora de serviços, 

não importando quem contratou com o mesmo, ademais, a jurisprudência 

pátria possui entendimento sedimentado de que há responsabilidade 

solidária entre instituição financeira e a seguradora. Feito isso, estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. 

Trata-se de ação de ação de cobrança de seguro proposta por ESPÓLIO 

DE HÉLIO THOMAZ DE AQUINO NETO, representado por sua herdeira 

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI em desfavor de BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A, requerendo quitação integral do contrato de consórcio 

de bem móvel n° 8513124, referentes as parcelas 2ª a 72ª pela requerida, 

com o consequente pagamento integral do valor do bem objeto do 

consórcio no valor de R$ 27.990,00 (vinte e sete mil e novecentos e 

noventa reais). Aduz a parte autora, em síntese, que o Sr. Hélio Thomaz 

de Aquino Neto, ora espólio, em outubro do ano de 2015 adquiriu um 

automóvel, sendo que o veículo foi financiado junto a instituição financeira 

(ré), o qual sempre vinha cumprindo com o pagamento de todos os 

encargos do referido contrato. No dia 01/12/2015, Sr. Laércio veio a óbito 

decorrente um acidente, passando a herdeira a ter o direito de receber o 

benefício do seguro pretamista acoplado ao veículo e, assim, exonerar-se 

dos débitos existentes junto ao bem financiado. Com efeito, muito embora 

a requerida tente negar, restou incontroverso nos autos que o “de cujus”, 

Sr, Hélio adquiriu automóvel mediante contrato de financiamento realizado 

junto a ré, bem como que junto ao financiamento contratou seguro 

pretamista, sendo que sua herdeira possui direito em receber os 

benefícios do seguro pretamista ora contratado. Diante do exposto, 

conclui-se pelos documentos aportados aos autos que a parte requerente 

tem direito ao seguro pretamista contratado pelo “de cujus” na 

oportunidade em que realizou contratação de consórcio do veículo. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de DETERMINAR ante o falecimento do 

Sr. Hélio Thomaz de Aquino Neto, a quitação integral do contrato de 

financimento n°. 8513124 realizado junto a ré, em face do seguro 

pretamista contratado, determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que 

proceda(m) a liberação do automóvel em questão. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de 

Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 

da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 

270/2007. Colíder, 04 de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos 

Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 12 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE SOUZA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000059-34.2018.8.11.0009. PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000059-34.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

reclamação e tutela antecipada proposta por HOMERO DE SOUZA MACIEL 

em desfavor de ÁGUAS DE COLÍDER, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Alega a requerente ser consumidora de água potável fornecida 

pela ré, consumo este que sempre esteve dentro da normalidade. Entanto, 

em setembro de 2017, recebeu uma fatura com cobrança demasiadamente 

superior ao comum, no importe de R$ 847,99 (oitocentos, quarenta e sete 

reais e noventa e nove centavos). Aduz o reclamante que contatou a 

empresa reclamada por diversas vezes, a qual se comprometeu a realizar 

inspeção para apurar o consumo extraordinário, ao passo que, enquanto 

não efetivada, a respectiva fatura poderia seguir em aberto com a 

manutenção do fornecimento de água, tudo sem incidência de juros 

moratórios e multa sobre o débito em análise. Porém, além de a pretenda 

inspeção não ter sido realizada, houve a posterior suspensão do 

fornecimento de água, restabelecido após nova reclamação, com 

inesperada inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito . 

Por tais fatos, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente a 

exclusão do aludido apontamento, a inversão do ônus da prova. No mérito, 

pede a procedência do pedido para a declaração de nulidade da cobrança 

com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). A liminar foi 

deferida (ID 12013171). Citada, sem acordo, a parte promovida apresentou 

defesa, arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, devido a 

necessidade de perícia técnica no aparelho medidor, para verificação de 

seu correto funcionamento (ID 13190397). No mérito alegou que as faturas 

são decorrentes de valores efetivamente consumidos, que o hidrômetro 

está funcionando corretamente e o que fornecimento de água está normal, 

que a responsabilidade da concessionária é limitada ao cavalete sendo 

responsabilidade do usuário pela distribuição interna de água, que a 

cobrança da fatura é lícita e com base na média do consumo, que a fatura 

é exigível, legalidade na suspensão do fornecimento de água, pede 

indeferimento/revogação do pedido de tutela provisória e pela não 

aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, pelo não cabimento do dano moral. Com relação a cobrança, 

sustenta sua licitude, pois, estando regular o hidrômetro não há em que se 
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falar em cobrança indevida. Eis o resumo do necessário, até mesmo 

porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n°. 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A preliminar 

suscitada pela CAB deve prosperar, pois a causa se reveste de 

complexidade uma vez que na situação dos autos não se pode fazer uma 

média de cobranças usando como padrão as faturas anteriores sempre 

que a fatura anterior alcançar um valor que aparentemente destoa, pois o 

consumo é variável de acordo com a utilização pessoal. A exemplo, 

imaginem se alguém for viajar e acidentalmente e esquecesse um chuveiro 

elétrico ligado ao retornar iria se deparar com uma conta extremamente 

alta de luz e água. Além disso, e o que pode ser comum, o consumidor é 

responsável por sua rede de encanamento e fiação elétrica interna, de 

modo que se houver vazamentos ou fuga de corrente essa conta será 

dele. Destarte, como o caso judicializado exige prova pericial, não se 

encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 

demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Logo, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, na dicção do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 64, § 1º, 

do NCPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC, e 

REVOGO a decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 03 de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE SOUZA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000059-34.2018.8.11.0009. PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000059-34.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

reclamação e tutela antecipada proposta por HOMERO DE SOUZA MACIEL 

em desfavor de ÁGUAS DE COLÍDER, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Alega a requerente ser consumidora de água potável fornecida 

pela ré, consumo este que sempre esteve dentro da normalidade. Entanto, 

em setembro de 2017, recebeu uma fatura com cobrança demasiadamente 

superior ao comum, no importe de R$ 847,99 (oitocentos, quarenta e sete 

reais e noventa e nove centavos). Aduz o reclamante que contatou a 

empresa reclamada por diversas vezes, a qual se comprometeu a realizar 

inspeção para apurar o consumo extraordinário, ao passo que, enquanto 

não efetivada, a respectiva fatura poderia seguir em aberto com a 

manutenção do fornecimento de água, tudo sem incidência de juros 

moratórios e multa sobre o débito em análise. Porém, além de a pretenda 

inspeção não ter sido realizada, houve a posterior suspensão do 

fornecimento de água, restabelecido após nova reclamação, com 

inesperada inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito . 

Por tais fatos, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente a 

exclusão do aludido apontamento, a inversão do ônus da prova. No mérito, 

pede a procedência do pedido para a declaração de nulidade da cobrança 

com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). A liminar foi 

deferida (ID 12013171). Citada, sem acordo, a parte promovida apresentou 

defesa, arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, devido a 

necessidade de perícia técnica no aparelho medidor, para verificação de 

seu correto funcionamento (ID 13190397). No mérito alegou que as faturas 

são decorrentes de valores efetivamente consumidos, que o hidrômetro 

está funcionando corretamente e o que fornecimento de água está normal, 

que a responsabilidade da concessionária é limitada ao cavalete sendo 

responsabilidade do usuário pela distribuição interna de água, que a 

cobrança da fatura é lícita e com base na média do consumo, que a fatura 

é exigível, legalidade na suspensão do fornecimento de água, pede 

indeferimento/revogação do pedido de tutela provisória e pela não 

aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, pelo não cabimento do dano moral. Com relação a cobrança, 

sustenta sua licitude, pois, estando regular o hidrômetro não há em que se 

falar em cobrança indevida. Eis o resumo do necessário, até mesmo 

porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n°. 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A preliminar 

suscitada pela CAB deve prosperar, pois a causa se reveste de 

complexidade uma vez que na situação dos autos não se pode fazer uma 

média de cobranças usando como padrão as faturas anteriores sempre 

que a fatura anterior alcançar um valor que aparentemente destoa, pois o 

consumo é variável de acordo com a utilização pessoal. A exemplo, 

imaginem se alguém for viajar e acidentalmente e esquecesse um chuveiro 

elétrico ligado ao retornar iria se deparar com uma conta extremamente 

alta de luz e água. Além disso, e o que pode ser comum, o consumidor é 

responsável por sua rede de encanamento e fiação elétrica interna, de 

modo que se houver vazamentos ou fuga de corrente essa conta será 

dele. Destarte, como o caso judicializado exige prova pericial, não se 

encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 

demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Logo, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, na dicção do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 64, § 1º, 

do NCPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC, e 

REVOGO a decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 03 de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAMILHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001957-19.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

redução de valores c.c de indenização por danos morais e materiais e 

tutela antecipada proposta por ANTÔNIO CAMILHO DE JESUS em desfavor 

de CAB COLIDER LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega 

a requerente ser consumidor de água potável fornecida pela ré, consumo 

este que sempre esteve dentro da normalidade na média de R$ 60,00 

(sessenta reais) a R$ 100,00 (cem reais). Entanto, em agosto de 2017, 

recebeu uma fatura com cobrança demasiadamente superior ao comum, 

no importe de R$ 831,33 (oitocentos e trinta e um reais e trinta e três 

centavos). Sustentou que tentou solucionar amigavelmente o problema 

com a requerida, porém, foi infrutífera a tentativa, e em 19/10/2017 sofreu 

com o corte de água. Por tais fatos, ajuizou a presente ação, requerendo 

liminarmente o restabelecimento do fornecimento de água. No mérito, pede 

a inversão do ônus da prova, a readequação do valor do consumo do 

período excessivo para a média dos meses anteriores ou posteriores a 

este a condenação por danos morais no valor de 12 (doze) salários 

mínimos. A liminar foi deferida (ID 10624655). Citada, sem acordo, a parte 

promovida apresentou defesa, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade de 

parte, sustentando que o reclamante não comprovou ser proprietário do 

imóvel cujas faturas estão em discussão, eis que não apresenta a 

escritura e a matrícula atualizada do imóvel, a incompetência deste Juízo, 

devido a necessidade de perícia técnica no aparelho medidor, para 

verificação de seu correto funcionamento (ID 11084909). No mérito alegou 

que as faturas são decorrentes de valores efetivamente consumidos, que 

o hidrômetro está funcionando corretamente e o que fornecimento de água 

está normal, que a responsabilidade da concessionária é limitada ao 

cavalete sendo responsabilidade do usuário pela distribuição interna de 

água, que a cobrança da fatura é lícita e com base na média do consumo, 

que a fatura é exigível, legalidade na suspensão do fornecimento de água, 

pede indeferimento/revogação do pedido de tutela provisória e pela não 

aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, pelo não cabimento do dano moral. Com relação a cobrança, 

sustenta sua licitude, pois, estando regular o hidrômetro não há em que se 

falar em cobrança indevida. Eis o resumo do necessário, até mesmo 

porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n°. 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré resta prejudicada com a 

análise da preliminar de incompetência. A preliminar suscitada pela CAB 

consoante, incompetência do juízo eis a necessidade de realização de 

prova pericial deve prosperar, pois a causa se reveste de complexidade 

uma vez que na situação dos autos não se pode fazer uma média de 

cobranças usando como padrão as faturas anteriores sempre que a 

fatura anterior alcançar um valor que aparentemente destoa, pois o 

consumo é variável de acordo com a utilização pessoal. A exemplo, 

imaginem se alguém for viajar e acidentalmente e esquecesse um chuveiro 

elétrico ligado ao retornar iria se deparar com uma conta extremamente 

alta de luz e água. Além disso, e o que pode ser comum, o consumidor é 

responsável por sua rede de encanamento e fiação elétrica interna, de 

modo que se houver vazamentos ou fuga de corrente essa conta será 

dele. Destarte, como o caso judicializado exige prova pericial, não se 

encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 

demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Logo, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, na dicção do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 64, § 1º, 

do NCPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC, e 

REVOGO a decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 01 de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001957-19.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

redução de valores c.c de indenização por danos morais e materiais e 

tutela antecipada proposta por ANTÔNIO CAMILHO DE JESUS em desfavor 

de CAB COLIDER LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega 

a requerente ser consumidor de água potável fornecida pela ré, consumo 

este que sempre esteve dentro da normalidade na média de R$ 60,00 

(sessenta reais) a R$ 100,00 (cem reais). Entanto, em agosto de 2017, 

recebeu uma fatura com cobrança demasiadamente superior ao comum, 

no importe de R$ 831,33 (oitocentos e trinta e um reais e trinta e três 

centavos). Sustentou que tentou solucionar amigavelmente o problema 

com a requerida, porém, foi infrutífera a tentativa, e em 19/10/2017 sofreu 

com o corte de água. Por tais fatos, ajuizou a presente ação, requerendo 

liminarmente o restabelecimento do fornecimento de água. No mérito, pede 

a inversão do ônus da prova, a readequação do valor do consumo do 

período excessivo para a média dos meses anteriores ou posteriores a 

este a condenação por danos morais no valor de 12 (doze) salários 

mínimos. A liminar foi deferida (ID 10624655). Citada, sem acordo, a parte 

promovida apresentou defesa, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade de 

parte, sustentando que o reclamante não comprovou ser proprietário do 

imóvel cujas faturas estão em discussão, eis que não apresenta a 

escritura e a matrícula atualizada do imóvel, a incompetência deste Juízo, 

devido a necessidade de perícia técnica no aparelho medidor, para 

verificação de seu correto funcionamento (ID 11084909). No mérito alegou 

que as faturas são decorrentes de valores efetivamente consumidos, que 

o hidrômetro está funcionando corretamente e o que fornecimento de água 

está normal, que a responsabilidade da concessionária é limitada ao 

cavalete sendo responsabilidade do usuário pela distribuição interna de 

água, que a cobrança da fatura é lícita e com base na média do consumo, 

que a fatura é exigível, legalidade na suspensão do fornecimento de água, 

pede indeferimento/revogação do pedido de tutela provisória e pela não 

aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, pelo não cabimento do dano moral. Com relação a cobrança, 

sustenta sua licitude, pois, estando regular o hidrômetro não há em que se 

falar em cobrança indevida. Eis o resumo do necessário, até mesmo 

porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n°. 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré resta prejudicada com a 

análise da preliminar de incompetência. A preliminar suscitada pela CAB 

consoante, incompetência do juízo eis a necessidade de realização de 

prova pericial deve prosperar, pois a causa se reveste de complexidade 

uma vez que na situação dos autos não se pode fazer uma média de 

cobranças usando como padrão as faturas anteriores sempre que a 

fatura anterior alcançar um valor que aparentemente destoa, pois o 

consumo é variável de acordo com a utilização pessoal. A exemplo, 

imaginem se alguém for viajar e acidentalmente e esquecesse um chuveiro 

elétrico ligado ao retornar iria se deparar com uma conta extremamente 

alta de luz e água. Além disso, e o que pode ser comum, o consumidor é 

responsável por sua rede de encanamento e fiação elétrica interna, de 

modo que se houver vazamentos ou fuga de corrente essa conta será 

dele. Destarte, como o caso judicializado exige prova pericial, não se 

encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 
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demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Logo, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, na dicção do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 64, § 1º, 

do NCPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC, e 

REVOGO a decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 01 de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002249-04.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. As 

preliminares apresentadas pela parte demandada, restaram prejudicadas, 

vez que os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. Vejamos. Restou incontroverso nos autos que o autor 

financiou junto a requerida um automóvel FIAT Pálio ELX FLEX, placa 

NJA-1373, renavam n°. 00128661143, ano/modelo 2009/2010, passou por 

dificuldades financeiras, vendeu o automóvel, e refinanciou o mesmo 

veículo, sendo que o primeiro financiamento se deu no dia 08/12/2010, 

contrato n°. 4264982289, e o segundo financiamento realizado em 

06/10/2014. Por outro lado, relata o autor que entre o lapso da realização 

do primeiro para o segundo financiamento ficou em atraso com algumas 

parcelas, e que a dívida oriunda do título n. 4264982289, foi apresentada 

no dia 17/12/2013, para protesto junto ao Serviço Notarial e Registral desta 

comarca de Colíder/MT, cuja inclusão do protesto ocorreu no dia 

06/01/2014, através do instrumento n. 6936, livro 217, fls. 118, protocolo 

171640 (ID 10988103). Enfatiza, que após tomar conhecimento do protesto 

entrou em contato com a requerida em 06/11/2017, e que a mesma 

informou que encaminharia carta de anuência para ser apresentada em 

cartório no prazo de 10 (dez) dias, o que não foi feito pela mesma, 

compelindo o mesmo ajuizar a presente demanda. Contudo, os argumentos 

tecidos pela parte autora, não merecem acolhimento, primeiro, a parte ré 

protestou um título no período em que o autor realmente encontrava-se em 

débito, como confirma o próprio autor na inicial, logo não agiu 

incorretamente, segundo, cabia ao autor requerer o cancelamento do 

protesto. Mesmo, o autor argumentando na inicial que entrou em contato 

com a ré em 06/11/2017 a fim de que a mesma encaminhasse carta de 

anuência para pedir baixa do protesto no cartório, o mesmo não 

comprovou tal alegação, o que era seu ônus. Assim, a demanda não 

merece acolhimento, neste sentido colaciono julgados: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –PAGAMENTO DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO – PROTESTO LEGÍTIMO – 

MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO – BAIXA DO PROTESTO 

– ÔNUS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

PROVIDO. Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997, legítimo o protesto, 

compete ao devedor, após o adimplemento da dívida, requerer o 

cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido 

contrário, ou tenha o credor negado a fornecer ao devedor o original do 

título ou a declaração de anuência, o que não restou comprovado nos 

autos. Danos morais inexistentes, pois se o autor teve sua moral abalada 

em virtude do protesto, tal fato ocorreu por sua própria inércia. Ap 

40862/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, 

Publicado no DJE 19/09/2018) INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE 

PROTESTO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROVIDÊNCIA QUE CABE AO 

DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade da realização da baixa do protesto, 

após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de 

anuência a ser solicitada junto ao credor. Não ocorrendo ato ilícito, é 

inadmissível o dano moral.(Ap 125910/2017, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, prejudicadas as arguições preliminares, bem como a liminar outrora 

concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de servidores nesta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e 

OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 07 

de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002249-04.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. As 

preliminares apresentadas pela parte demandada, restaram prejudicadas, 

vez que os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. Vejamos. Restou incontroverso nos autos que o autor 

financiou junto a requerida um automóvel FIAT Pálio ELX FLEX, placa 

NJA-1373, renavam n°. 00128661143, ano/modelo 2009/2010, passou por 

dificuldades financeiras, vendeu o automóvel, e refinanciou o mesmo 

veículo, sendo que o primeiro financiamento se deu no dia 08/12/2010, 

contrato n°. 4264982289, e o segundo financiamento realizado em 
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06/10/2014. Por outro lado, relata o autor que entre o lapso da realização 

do primeiro para o segundo financiamento ficou em atraso com algumas 

parcelas, e que a dívida oriunda do título n. 4264982289, foi apresentada 

no dia 17/12/2013, para protesto junto ao Serviço Notarial e Registral desta 

comarca de Colíder/MT, cuja inclusão do protesto ocorreu no dia 

06/01/2014, através do instrumento n. 6936, livro 217, fls. 118, protocolo 

171640 (ID 10988103). Enfatiza, que após tomar conhecimento do protesto 

entrou em contato com a requerida em 06/11/2017, e que a mesma 

informou que encaminharia carta de anuência para ser apresentada em 

cartório no prazo de 10 (dez) dias, o que não foi feito pela mesma, 

compelindo o mesmo ajuizar a presente demanda. Contudo, os argumentos 

tecidos pela parte autora, não merecem acolhimento, primeiro, a parte ré 

protestou um título no período em que o autor realmente encontrava-se em 

débito, como confirma o próprio autor na inicial, logo não agiu 

incorretamente, segundo, cabia ao autor requerer o cancelamento do 

protesto. Mesmo, o autor argumentando na inicial que entrou em contato 

com a ré em 06/11/2017 a fim de que a mesma encaminhasse carta de 

anuência para pedir baixa do protesto no cartório, o mesmo não 

comprovou tal alegação, o que era seu ônus. Assim, a demanda não 

merece acolhimento, neste sentido colaciono julgados: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –PAGAMENTO DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO – PROTESTO LEGÍTIMO – 

MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO – BAIXA DO PROTESTO 

– ÔNUS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

PROVIDO. Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997, legítimo o protesto, 

compete ao devedor, após o adimplemento da dívida, requerer o 

cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido 

contrário, ou tenha o credor negado a fornecer ao devedor o original do 

título ou a declaração de anuência, o que não restou comprovado nos 

autos. Danos morais inexistentes, pois se o autor teve sua moral abalada 

em virtude do protesto, tal fato ocorreu por sua própria inércia. Ap 

40862/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, 

Publicado no DJE 19/09/2018) INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE 

PROTESTO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROVIDÊNCIA QUE CABE AO 

DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade da realização da baixa do protesto, 

após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de 

anuência a ser solicitada junto ao credor. Não ocorrendo ato ilícito, é 

inadmissível o dano moral.(Ap 125910/2017, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, prejudicadas as arguições preliminares, bem como a liminar outrora 

concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de servidores nesta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e 

OFÍCIO. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 07 

de dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000434-35.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - Da ilegitimidade 

passiva A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte não 

merece acolhimento, vez que se confunde com o mérito da questão III - 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. Todavia, os pedidos formulados pela 

parte autora, não merecem acolhimento. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais e tutela antecipada proposta por ALCEU DE ANDRADE 

em desfavor de CAB COLIDER LTDA, todos devidamente qualificados. 

Afirma a parte autora ser consumidora de água potável fornecida pela ré 

com hidrômetro n°. Y12B196257, serviço que foi interrompido por suposta 

falta de pagamento da fatura mensal referente ao mês de janeiro de 2018. 

Em análise ao comprovante de pagamento do autor (ID 12058948) nota-se 

que os números identificados pelo leitor de códigos de barras estão em 

discrepância dos números impressos na conta, provavelmente, tal 

equívoco se deu por conta do reclamante ou pelo banco arrecadador. 

Inclusive, na inicial o autor relata tal equívoco, que só foi notado após, 

funcionário da empresa se dirigir até sua residência e cortar o 

fornecimento de água. Infelizmente, a ré não tem como saber se o 

consumidor realizou o pagamento da fatura caso ocorra erros de digitação 

do código de barras de forma diversa que está na conta. Imaginem só, se 

a empresa tivesse que descobrir se cada um de seu cliente digitou ou não 

o código de barra correto, que transtorno seria causado. Desta, forma 

restou incontroverso nos autos que quem promoveu o erro no pagamento 

foi o consumidor ou o banco arrecadador, não podendo a empresa 

responder pelos erros de terceiro, sendo sua ação (suspensão do 

fornecimento de água) foi correta, não devendo ser responsabilizada por 

eventuais danos causados ao requerente, com fundamento no artigo 14, § 

3° do Código de defesa do Consumidor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicada(s) a(s) arguição(ões) preliminar(es) da parte ré, e REVOGO a 

decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 03 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000434-35.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - Da ilegitimidade 

passiva A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte não 

merece acolhimento, vez que se confunde com o mérito da questão III - 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, inciso I, do NCPC. Todavia, os pedidos formulados pela 

parte autora, não merecem acolhimento. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais e tutela antecipada proposta por ALCEU DE ANDRADE 

em desfavor de CAB COLIDER LTDA, todos devidamente qualificados. 

Afirma a parte autora ser consumidora de água potável fornecida pela ré 

com hidrômetro n°. Y12B196257, serviço que foi interrompido por suposta 

falta de pagamento da fatura mensal referente ao mês de janeiro de 2018. 

Em análise ao comprovante de pagamento do autor (ID 12058948) nota-se 

que os números identificados pelo leitor de códigos de barras estão em 

discrepância dos números impressos na conta, provavelmente, tal 

equívoco se deu por conta do reclamante ou pelo banco arrecadador. 

Inclusive, na inicial o autor relata tal equívoco, que só foi notado após, 

funcionário da empresa se dirigir até sua residência e cortar o 

fornecimento de água. Infelizmente, a ré não tem como saber se o 

consumidor realizou o pagamento da fatura caso ocorra erros de digitação 

do código de barras de forma diversa que está na conta. Imaginem só, se 

a empresa tivesse que descobrir se cada um de seu cliente digitou ou não 

o código de barra correto, que transtorno seria causado. Desta, forma 

restou incontroverso nos autos que quem promoveu o erro no pagamento 

foi o consumidor ou o banco arrecadador, não podendo a empresa 

responder pelos erros de terceiro, sendo sua ação (suspensão do 

fornecimento de água) foi correta, não devendo ser responsabilizada por 

eventuais danos causados ao requerente, com fundamento no artigo 14, § 

3° do Código de defesa do Consumidor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicada(s) a(s) arguição(ões) preliminar(es) da parte ré, e REVOGO a 

decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do 

art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 03 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

101372-64.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Com 

relação a alegada inépcia da petição inicial, tal análise resta prejudicada 

haja vista confundir-se com o mérito da demanda. Não há em que se falar 

em complexidade suficiente que autorize a afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no art. 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que 

esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) realizou 

refinanciamentos de contratos através do chamado “contrato de 

portabilidade”, que condiz na possibilidade de transferência de operações 

de crédito (empréstimos e financiamentos) de arrendamento mercantil de 

uma instituição financeira para outra, por iniciativa do cliente, pessoa 

natural ou jurídica, mediante liquidação antecipada da operação na 

instituição original. Tal processo é realizado via sistema do BACEN, 

segundo diretrizes da Resolução 4292/2013, sendo necessário a parte 

fornecer todos os dados ao banco a fim de que se formalize a liberação 

da portabilidade. Assim, a ré comprova que a autora realizou contrato de 

portabilidade n°. 076431021, em 03/09/2015, a qual tinha a finalidade de 

liquidar dívida já existente em contrato firmado com outra Instituição 

Financeira. Após, a requerente solicitou o refinanciamanto do contrato 

portada, sendo gerado um novo contrato de n°. 076472843, sendo 

financiada a quantia de R$ 5.823,12 (cinco mil, oitocentos e vinte e três 

reais e doze centavos), deste valor, foram retidos R$ 4.955,15 (quatro mil, 

novecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) para quitar 

dívida com o Banco ITAÚ BMG Consignado S/A, sendo disponibilizada para 

depósito na conta da requerente, via TED a quantia de R$ 587,51 

(quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), ficando o 

valor total do contrato dividido em 96 parcelas de R$ 138,77 (cento e trinta 

e oito reais e setenta e sete centavos). Comprova a ré também, que a 

autora realizou portabilidade do contrato n°. 076430539, em 03/09/2015, 

gerando um novo contrato de n°. 076664785: No contrato n°. 076664785, 

foi financiada a quantia de R$ R$ 13.718,84 (treze mil, setecentos e 

dezoito reais e oitenta e quatro centavos), deste valor foram retidos R$ 

11.766,13 (onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos) 

para quitar a dívida com o Banco ITAÚ BMG Consignado S/A, sendo 

disponibilizado na conta da requerente via TED, a quantia de R$ 1.426,08 

(um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), ficando o valor 

total do contrato dividido em 96 parcelas de R$ 326,91 (trezentos e vinte e 

seis reais e noventa e um centavos). Corrobora com tal alegação o extrato 

juntado pela autora inicial (Id 8277828), demonstrando o valor de R$ 

1.426,08 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), 

disponibilizado em sua conta: Portanto, comprovada documentalmente pela 

parte demandada a existência de contratos realizados pela parte autora, 

não sendo irregular os descontos das parcelas referentes aos mesmos 

em sua folha de pagamento, ao contrário, do que se alega. Houvesse 

boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, certamente a parte reclamante 

teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Com a 

litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu inexistir 

qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, como visto, não condiz 
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com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no 

art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal da parte autora 

e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz declaração falsa em 

petição e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito 

inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar 

a verdade sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra 

qual litiga, bem como vilipendia a administração da justiça pela fraude 

empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 

e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 

anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente 

é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 

falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se 

a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas as arguições 

preliminares, bem como a liminar antes deferida; b) CONDENO a parte 

autora por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 30.489,92 (trinta mil e quatrocentos e 

oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), o que perfaz o montante 

de R$ 3.048,99 (três mil e quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 01 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

101372-64.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 
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causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Com 

relação a alegada inépcia da petição inicial, tal análise resta prejudicada 

haja vista confundir-se com o mérito da demanda. Não há em que se falar 

em complexidade suficiente que autorize a afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no art. 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que 

esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) realizou 

refinanciamentos de contratos através do chamado “contrato de 

portabilidade”, que condiz na possibilidade de transferência de operações 

de crédito (empréstimos e financiamentos) de arrendamento mercantil de 

uma instituição financeira para outra, por iniciativa do cliente, pessoa 

natural ou jurídica, mediante liquidação antecipada da operação na 

instituição original. Tal processo é realizado via sistema do BACEN, 

segundo diretrizes da Resolução 4292/2013, sendo necessário a parte 

fornecer todos os dados ao banco a fim de que se formalize a liberação 

da portabilidade. Assim, a ré comprova que a autora realizou contrato de 

portabilidade n°. 076431021, em 03/09/2015, a qual tinha a finalidade de 

liquidar dívida já existente em contrato firmado com outra Instituição 

Financeira. Após, a requerente solicitou o refinanciamanto do contrato 

portada, sendo gerado um novo contrato de n°. 076472843, sendo 

financiada a quantia de R$ 5.823,12 (cinco mil, oitocentos e vinte e três 

reais e doze centavos), deste valor, foram retidos R$ 4.955,15 (quatro mil, 

novecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) para quitar 

dívida com o Banco ITAÚ BMG Consignado S/A, sendo disponibilizada para 

depósito na conta da requerente, via TED a quantia de R$ 587,51 

(quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), ficando o 

valor total do contrato dividido em 96 parcelas de R$ 138,77 (cento e trinta 

e oito reais e setenta e sete centavos). Comprova a ré também, que a 

autora realizou portabilidade do contrato n°. 076430539, em 03/09/2015, 

gerando um novo contrato de n°. 076664785: No contrato n°. 076664785, 

foi financiada a quantia de R$ R$ 13.718,84 (treze mil, setecentos e 

dezoito reais e oitenta e quatro centavos), deste valor foram retidos R$ 

11.766,13 (onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos) 

para quitar a dívida com o Banco ITAÚ BMG Consignado S/A, sendo 

disponibilizado na conta da requerente via TED, a quantia de R$ 1.426,08 

(um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), ficando o valor 

total do contrato dividido em 96 parcelas de R$ 326,91 (trezentos e vinte e 

seis reais e noventa e um centavos). Corrobora com tal alegação o extrato 

juntado pela autora inicial (Id 8277828), demonstrando o valor de R$ 

1.426,08 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), 

disponibilizado em sua conta: Portanto, comprovada documentalmente pela 

parte demandada a existência de contratos realizados pela parte autora, 

não sendo irregular os descontos das parcelas referentes aos mesmos 

em sua folha de pagamento, ao contrário, do que se alega. Houvesse 

boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, certamente a parte reclamante 

teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Com a 

litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu inexistir 

qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, como visto, não condiz 

com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no 

art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal da parte autora 

e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz declaração falsa em 

petição e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito 

inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar 

a verdade sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra 

qual litiga, bem como vilipendia a administração da justiça pela fraude 

empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 

e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 

anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente 

é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 

falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se 

a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas as arguições 

preliminares, bem como a liminar antes deferida; b) CONDENO a parte 

autora por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 30.489,92 (trinta mil e quatrocentos e 

oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), o que perfaz o montante 

de R$ 3.048,99 (três mil e quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 
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Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 01 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

101372-64.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Com 

relação a alegada inépcia da petição inicial, tal análise resta prejudicada 

haja vista confundir-se com o mérito da demanda. Não há em que se falar 

em complexidade suficiente que autorize a afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no art. 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que 

esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) realizou 

refinanciamentos de contratos através do chamado “contrato de 

portabilidade”, que condiz na possibilidade de transferência de operações 

de crédito (empréstimos e financiamentos) de arrendamento mercantil de 

uma instituição financeira para outra, por iniciativa do cliente, pessoa 

natural ou jurídica, mediante liquidação antecipada da operação na 

instituição original. Tal processo é realizado via sistema do BACEN, 

segundo diretrizes da Resolução 4292/2013, sendo necessário a parte 

fornecer todos os dados ao banco a fim de que se formalize a liberação 

da portabilidade. Assim, a ré comprova que a autora realizou contrato de 

portabilidade n°. 076431021, em 03/09/2015, a qual tinha a finalidade de 

liquidar dívida já existente em contrato firmado com outra Instituição 

Financeira. Após, a requerente solicitou o refinanciamanto do contrato 

portada, sendo gerado um novo contrato de n°. 076472843, sendo 

financiada a quantia de R$ 5.823,12 (cinco mil, oitocentos e vinte e três 

reais e doze centavos), deste valor, foram retidos R$ 4.955,15 (quatro mil, 

novecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) para quitar 

dívida com o Banco ITAÚ BMG Consignado S/A, sendo disponibilizada para 

depósito na conta da requerente, via TED a quantia de R$ 587,51 

(quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), ficando o 

valor total do contrato dividido em 96 parcelas de R$ 138,77 (cento e trinta 

e oito reais e setenta e sete centavos). Comprova a ré também, que a 

autora realizou portabilidade do contrato n°. 076430539, em 03/09/2015, 

gerando um novo contrato de n°. 076664785: No contrato n°. 076664785, 

foi financiada a quantia de R$ R$ 13.718,84 (treze mil, setecentos e 

dezoito reais e oitenta e quatro centavos), deste valor foram retidos R$ 

11.766,13 (onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos) 

para quitar a dívida com o Banco ITAÚ BMG Consignado S/A, sendo 

disponibilizado na conta da requerente via TED, a quantia de R$ 1.426,08 

(um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), ficando o valor 

total do contrato dividido em 96 parcelas de R$ 326,91 (trezentos e vinte e 

seis reais e noventa e um centavos). Corrobora com tal alegação o extrato 

juntado pela autora inicial (Id 8277828), demonstrando o valor de R$ 

1.426,08 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), 

disponibilizado em sua conta: Portanto, comprovada documentalmente pela 

parte demandada a existência de contratos realizados pela parte autora, 

não sendo irregular os descontos das parcelas referentes aos mesmos 

em sua folha de pagamento, ao contrário, do que se alega. Houvesse 

boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, certamente a parte reclamante 

teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Com a 

litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu inexistir 

qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, como visto, não condiz 

com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no 

art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal da parte autora 

e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz declaração falsa em 

petição e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito 

inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar 

a verdade sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra 

qual litiga, bem como vilipendia a administração da justiça pela fraude 

empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 

e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 

anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente 

é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 

falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se 

a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 
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Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas as arguições 

preliminares, bem como a liminar antes deferida; b) CONDENO a parte 

autora por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 30.489,92 (trinta mil e quatrocentos e 

oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), o que perfaz o montante 

de R$ 3.048,99 (três mil e quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 01 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

101372-64.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. Com 

relação a alegada inépcia da petição inicial, tal análise resta prejudicada 

haja vista confundir-se com o mérito da demanda. Não há em que se falar 

em complexidade suficiente que autorize a afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no art. 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que 

esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) realizou 

refinanciamentos de contratos através do chamado “contrato de 

portabilidade”, que condiz na possibilidade de transferência de operações 

de crédito (empréstimos e financiamentos) de arrendamento mercantil de 

uma instituição financeira para outra, por iniciativa do cliente, pessoa 

natural ou jurídica, mediante liquidação antecipada da operação na 

instituição original. Tal processo é realizado via sistema do BACEN, 

segundo diretrizes da Resolução 4292/2013, sendo necessário a parte 

fornecer todos os dados ao banco a fim de que se formalize a liberação 

da portabilidade. Assim, a ré comprova que a autora realizou contrato de 

portabilidade n°. 076431021, em 03/09/2015, a qual tinha a finalidade de 

liquidar dívida já existente em contrato firmado com outra Instituição 

Financeira. Após, a requerente solicitou o refinanciamanto do contrato 
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portada, sendo gerado um novo contrato de n°. 076472843, sendo 

financiada a quantia de R$ 5.823,12 (cinco mil, oitocentos e vinte e três 

reais e doze centavos), deste valor, foram retidos R$ 4.955,15 (quatro mil, 

novecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) para quitar 

dívida com o Banco ITAÚ BMG Consignado S/A, sendo disponibilizada para 

depósito na conta da requerente, via TED a quantia de R$ 587,51 

(quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), ficando o 

valor total do contrato dividido em 96 parcelas de R$ 138,77 (cento e trinta 

e oito reais e setenta e sete centavos). Comprova a ré também, que a 

autora realizou portabilidade do contrato n°. 076430539, em 03/09/2015, 

gerando um novo contrato de n°. 076664785: No contrato n°. 076664785, 

foi financiada a quantia de R$ R$ 13.718,84 (treze mil, setecentos e 

dezoito reais e oitenta e quatro centavos), deste valor foram retidos R$ 

11.766,13 (onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos) 

para quitar a dívida com o Banco ITAÚ BMG Consignado S/A, sendo 

disponibilizado na conta da requerente via TED, a quantia de R$ 1.426,08 

(um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), ficando o valor 

total do contrato dividido em 96 parcelas de R$ 326,91 (trezentos e vinte e 

seis reais e noventa e um centavos). Corrobora com tal alegação o extrato 

juntado pela autora inicial (Id 8277828), demonstrando o valor de R$ 

1.426,08 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos), 

disponibilizado em sua conta: Portanto, comprovada documentalmente pela 

parte demandada a existência de contratos realizados pela parte autora, 

não sendo irregular os descontos das parcelas referentes aos mesmos 

em sua folha de pagamento, ao contrário, do que se alega. Houvesse 

boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, certamente a parte reclamante 

teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Com a 

litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu inexistir 

qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, como visto, não condiz 

com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no 

art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal da parte autora 

e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz declaração falsa em 

petição e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito 

inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar 

a verdade sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra 

qual litiga, bem como vilipendia a administração da justiça pela fraude 

empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 

e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 

anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente 

é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 

falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se 

a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas as arguições 

preliminares, bem como a liminar antes deferida; b) CONDENO a parte 

autora por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 30.489,92 (trinta mil e quatrocentos e 

oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), o que perfaz o montante 

de R$ 3.048,99 (três mil e quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 
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providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 01 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000607-93.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. 

Primeiramente, com relação a preliminar arguida pela ré, consoante 

retificação do polo passivo, Banco Bonsucesso S/A, para Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, ora contestante, fica desde já deferida, vez 

que não haverá prejuízo para as partes. Segundo, não há em que se falar 

em complexidade suficiente que autorize a afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no art. 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que 

esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) realizou 03 (três) 

empréstimos, vale mencionar: contrato n°. 73573525 (Id n. 8132701), 

celebrado em 26/02/2015, no valor de R$ 1.704,53 (um mil setecentos e 

quatro reais e cinquenta e três centavos), a ser quitado em 96 (noventa e 

seis) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais); contrato n°. 105742710 (Id n. 

8132705), celebrado em 22/12/2015, no valor de R$ 1.648,25 (um mil e 

seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser quitado 

em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, contrato 

n°. 108518560 (Id n. 8132712), celebrado em 26/02/2016, no valor de R$ 

1.719,19 (um mil e setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), a 

ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 59,25 (cinquenta e 

nove reais e vinte e cinco centavos) ambos para serem descontados em 

sua folha de pagamento.. Ainda, corrobora com a alegação da parte 

autora os depósitos mencionados pela autora no Banco do Brasil (Id 

8132721), inclusive na impugnação a requerente confirma que recebeu 

tais valores em sua conta. A requerente alega em sede de impugnação 

que a assinatura constante nos contratos de financiamento juntados pela 

ré não confere com sua assinatura constante na procuração, contudo, 

basta ver sua assinatura em seu documento de identidade que confere 

com as assinaturas colhidas nos contratos. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência de contratos 

realizados pela parte autora, não sendo irregular os descontos das 

parcelas referentes aos mesmos em sua folha de pagamento, ao 

contrário, do que se alega. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo 

de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de 

respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no 

caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder. Com a litigância maliciosa, pois que 

inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a 

parte ré, o que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, 

do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o 

qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a protocola 

perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicada a segunda arguição preliminar bem como a liminar deferida; a) 

DETERMINAR à Secretaria do Juizado Especial, para que proceda a 

retificação do polo passivo da demanda de Banco Bonsucesso S/A, para 

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 28.849,65 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e cinco centavos), o que perfaz o montante de R$ 

2.884,96 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 
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e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 01 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000607-93.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. 

Primeiramente, com relação a preliminar arguida pela ré, consoante 

retificação do polo passivo, Banco Bonsucesso S/A, para Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, ora contestante, fica desde já deferida, vez 

que não haverá prejuízo para as partes. Segundo, não há em que se falar 

em complexidade suficiente que autorize a afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no art. 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que 

esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) realizou 03 (três) 

empréstimos, vale mencionar: contrato n°. 73573525 (Id n. 8132701), 

celebrado em 26/02/2015, no valor de R$ 1.704,53 (um mil setecentos e 

quatro reais e cinquenta e três centavos), a ser quitado em 96 (noventa e 

seis) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais); contrato n°. 105742710 (Id n. 

8132705), celebrado em 22/12/2015, no valor de R$ 1.648,25 (um mil e 

seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser quitado 

em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, contrato 

n°. 108518560 (Id n. 8132712), celebrado em 26/02/2016, no valor de R$ 

1.719,19 (um mil e setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), a 

ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 59,25 (cinquenta e 

nove reais e vinte e cinco centavos) ambos para serem descontados em 

sua folha de pagamento.. Ainda, corrobora com a alegação da parte 

autora os depósitos mencionados pela autora no Banco do Brasil (Id 

8132721), inclusive na impugnação a requerente confirma que recebeu 

tais valores em sua conta. A requerente alega em sede de impugnação 

que a assinatura constante nos contratos de financiamento juntados pela 

ré não confere com sua assinatura constante na procuração, contudo, 

basta ver sua assinatura em seu documento de identidade que confere 

com as assinaturas colhidas nos contratos. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência de contratos 

realizados pela parte autora, não sendo irregular os descontos das 

parcelas referentes aos mesmos em sua folha de pagamento, ao 

contrário, do que se alega. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo 

de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de 

respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no 

caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder. Com a litigância maliciosa, pois que 

inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a 

parte ré, o que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, 

do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o 

qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a protocola 

perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
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juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicada a segunda arguição preliminar bem como a liminar deferida; a) 

DETERMINAR à Secretaria do Juizado Especial, para que proceda a 

retificação do polo passivo da demanda de Banco Bonsucesso S/A, para 

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 28.849,65 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e cinco centavos), o que perfaz o montante de R$ 

2.884,96 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 01 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000607-93.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II - FUNDAMENTAÇÃO Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de produção de provas orais. 

Primeiramente, com relação a preliminar arguida pela ré, consoante 

retificação do polo passivo, Banco Bonsucesso S/A, para Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, ora contestante, fica desde já deferida, vez 

que não haverá prejuízo para as partes. Segundo, não há em que se falar 

em complexidade suficiente que autorize a afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no art. 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que 

esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) realizou 03 (três) 

empréstimos, vale mencionar: contrato n°. 73573525 (Id n. 8132701), 

celebrado em 26/02/2015, no valor de R$ 1.704,53 (um mil setecentos e 

quatro reais e cinquenta e três centavos), a ser quitado em 96 (noventa e 
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seis) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais); contrato n°. 105742710 (Id n. 

8132705), celebrado em 22/12/2015, no valor de R$ 1.648,25 (um mil e 

seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser quitado 

em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, contrato 

n°. 108518560 (Id n. 8132712), celebrado em 26/02/2016, no valor de R$ 

1.719,19 (um mil e setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), a 

ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 59,25 (cinquenta e 

nove reais e vinte e cinco centavos) ambos para serem descontados em 

sua folha de pagamento.. Ainda, corrobora com a alegação da parte 

autora os depósitos mencionados pela autora no Banco do Brasil (Id 

8132721), inclusive na impugnação a requerente confirma que recebeu 

tais valores em sua conta. A requerente alega em sede de impugnação 

que a assinatura constante nos contratos de financiamento juntados pela 

ré não confere com sua assinatura constante na procuração, contudo, 

basta ver sua assinatura em seu documento de identidade que confere 

com as assinaturas colhidas nos contratos. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência de contratos 

realizados pela parte autora, não sendo irregular os descontos das 

parcelas referentes aos mesmos em sua folha de pagamento, ao 

contrário, do que se alega. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo 

de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de 

respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no 

caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder. Com a litigância maliciosa, pois que 

inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a 

parte ré, o que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, 

do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o 

qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a protocola 

perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicada a segunda arguição preliminar bem como a liminar deferida; a) 

DETERMINAR à Secretaria do Juizado Especial, para que proceda a 

retificação do polo passivo da demanda de Banco Bonsucesso S/A, para 

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 28.849,65 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e cinco centavos), o que perfaz o montante de R$ 

2.884,96 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis 

centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 333 de 733



termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 01 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001854-12.2017.8.11.00009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. A preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela 

parte ré, não será prejudicada, tendo em conta o teor da decisão a seguir. 

É que os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. 

É que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, 

demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. 

Afirma a parte demandante que pagou a anuidade de seu conselho de 

classe (COREN), anuidades 2009, 2012 e 2013, com valor dividido em 03 

(três) prestações de R$ 150, 76 (cento e cinquenta reais e setenta e seis 

centavos), com vencimentos nos dias 31/01/2014, 28/02/2014 e 

31/03/2014, sendo que as prestações foram pagas na reclamada. Relata 

que a 1ª prestação, com vencimento no dia 31/01/2014, que foi paga no 

dia 30/01/2014, e por falha na prestação do serviço da reclamada não 

teve o valor repassado ao conselho de classe ao qual se destinava o 

pagamento, tendo que arcar com o pagamento de R$ 498,02 

(quatrocentos e noventa e oito reais e dois centavos) pela prestação que 

já tinha sido paga. Alega que tentado a resolução administrativa com a 

parte ré para superação do impasse, mas que, sem alternativa, não lhe 

restou outra opção senão o ingresso da presente ação judicial. Entanto, 

para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos 

termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 
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de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Além do que, 

não restou comprovado que o valor cobrado pelo conselho de classe 

(COREN) referia-se a parcela com vencimento no dia 31/01/2014, pois o 

boleto pago na quantia de R$ 498,02 (quatrocentos e noventa e oito reais 

e dois centavos) não menciona qual parcela encontrava-se em aberto, 

apenas induz serem as parcelas referentes às contribuições de 2013 e 

2014. Ainda, os comprovantes de pagamento dos meses de fevereiro e 

março de 2014 estão ilegíveis (Id n. 10306778), quem pode garantir que o 

valor em aberto não referiam as parcelas destes meses. Desta forma, a 

alegação da reclamante não restou comprovada. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), própria e do respectivo cônjuge ou 

companheiro(a), em caso de casamento ou união estável, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 04 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001854-12.2017.8.11.00009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. A preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela 

parte ré, não será prejudicada, tendo em conta o teor da decisão a seguir. 

É que os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. 
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É que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, 

demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. 

Afirma a parte demandante que pagou a anuidade de seu conselho de 

classe (COREN), anuidades 2009, 2012 e 2013, com valor dividido em 03 

(três) prestações de R$ 150, 76 (cento e cinquenta reais e setenta e seis 

centavos), com vencimentos nos dias 31/01/2014, 28/02/2014 e 

31/03/2014, sendo que as prestações foram pagas na reclamada. Relata 

que a 1ª prestação, com vencimento no dia 31/01/2014, que foi paga no 

dia 30/01/2014, e por falha na prestação do serviço da reclamada não 

teve o valor repassado ao conselho de classe ao qual se destinava o 

pagamento, tendo que arcar com o pagamento de R$ 498,02 

(quatrocentos e noventa e oito reais e dois centavos) pela prestação que 

já tinha sido paga. Alega que tentado a resolução administrativa com a 

parte ré para superação do impasse, mas que, sem alternativa, não lhe 

restou outra opção senão o ingresso da presente ação judicial. Entanto, 

para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos 

termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Além do que, 

não restou comprovado que o valor cobrado pelo conselho de classe 

(COREN) referia-se a parcela com vencimento no dia 31/01/2014, pois o 

boleto pago na quantia de R$ 498,02 (quatrocentos e noventa e oito reais 

e dois centavos) não menciona qual parcela encontrava-se em aberto, 

apenas induz serem as parcelas referentes às contribuições de 2013 e 

2014. Ainda, os comprovantes de pagamento dos meses de fevereiro e 

março de 2014 estão ilegíveis (Id n. 10306778), quem pode garantir que o 

valor em aberto não referiam as parcelas destes meses. Desta forma, a 

alegação da reclamante não restou comprovada. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), própria e do respectivo cônjuge ou 

companheiro(a), em caso de casamento ou união estável, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 04 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001609-64.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE MARQUES BATISTA Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA LETICIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000543-49.2018.8.11.0009. REQUERENTE: KENIA LETICIA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA LETICIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000543-49.2018.8.11.0009. REQUERENTE: KENIA LETICIA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GODINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000542-64.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROBSON GODINHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GODINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000542-64.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROBSON GODINHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001110-80.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EDIVAN SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu à solenidade, a presumir sua desistência. Malgrado a parte 

autora tenha pugnado a desistência do feito, denota-se que referido pleito 

ocorreu em 21/08/2018 às 13h34 (Num. 14869582 - Pág. 1), ou seja, 

minutos antes da audiência que ocorreu em 21/08/2018 às 14h00 (Num. 

14895517 - Pág. 1), o que não se justifica pois ela tinha ciência da 

audiência com meses de antecedência, quando da distribuição do feito. 

Assim, considerando que a parte ré não foi citada e, consequentemente, 

não apresentou contestação (art. 485, § 4º, do NCPC), HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001110-80.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EDIVAN SILVA REQUERIDO: 
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BANCO BRADESCO SA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu à solenidade, a presumir sua desistência. Malgrado a parte 

autora tenha pugnado a desistência do feito, denota-se que referido pleito 

ocorreu em 21/08/2018 às 13h34 (Num. 14869582 - Pág. 1), ou seja, 

minutos antes da audiência que ocorreu em 21/08/2018 às 14h00 (Num. 

14895517 - Pág. 1), o que não se justifica pois ela tinha ciência da 

audiência com meses de antecedência, quando da distribuição do feito. 

Assim, considerando que a parte ré não foi citada e, consequentemente, 

não apresentou contestação (art. 485, § 4º, do NCPC), HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-28.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CAVASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001646-28.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADEMAR CAVASINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada acostou aos autos comprovante de 

cumprimento do acordo celebrado com a parte exequente e requereu a 

extinção do feito. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

documentos juntados pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-28.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CAVASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001646-28.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADEMAR CAVASINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada acostou aos autos comprovante de 

cumprimento do acordo celebrado com a parte exequente e requereu a 

extinção do feito. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

documentos juntados pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-28.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CAVASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001646-28.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADEMAR CAVASINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada acostou aos autos comprovante de 

cumprimento do acordo celebrado com a parte exequente e requereu a 

extinção do feito. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

documentos juntados pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000975-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WIMMERS LOUREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000975-68.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: RENATO WIMMERS LOUREIRO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada acostou aos autos comprovante de 

cumprimento do acordo celebrado com a parte exequente e requereu a 
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extinção do feito. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

documentos juntados pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000975-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WIMMERS LOUREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000975-68.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: RENATO WIMMERS LOUREIRO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada acostou aos autos comprovante de 

cumprimento do acordo celebrado com a parte exequente e requereu a 

extinção do feito. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

documentos juntados pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BACHIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001702-61.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS BACHIEGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela 

parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada 

para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a 

parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BACHIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001702-61.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS BACHIEGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela 

parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada 

para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a 

parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BACHIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001702-61.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS BACHIEGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela 

parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada 

para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a 

parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010288-02.2016.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010288-02.2016.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCISCO DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito 

realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010288-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010288-02.2016.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCISCO DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito 

realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010288-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010288-02.2016.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCISCO DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito 

realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001557-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DEJANIR PAVAO REQUERIDO: 

WHIRLPOOL S.A, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001557-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DEJANIR PAVAO REQUERIDO: 

WHIRLPOOL S.A, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 
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homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001557-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DEJANIR PAVAO REQUERIDO: 

WHIRLPOOL S.A, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001818-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS GIOVANI, 

EUNICE SOUZA DOS REIS REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, HOTEL CAICARA SA Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de reparação de danos materiais e morais contra proposta por 

JOSÉ CARLOS GIOVANI e EUNICE SOUZA DOS REIS em desfavor de 

DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A e BEST WESTERN 

HOTEL CAIÇARA, todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora firmou acordo com a parte reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação (Num. 16888268 - Pág. 

1/4). Quanto aos demais reclamados, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual (Num. 16887795- Pág. 1). Ante o exposto: a) HOMOLOGO o 

acordo entabulado pela parte autora e pela TAM LINHAS AEREAS S/A, 

que passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. b) Quanto aos demais reclamados, 

DECOLAR.COM LTDA e BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA, considerando 

que foram citados e, pugnaram, em audiência, a extinção do feito em 

razão da ausência da parte autora, HOMOLOGO a desistência tácita dela 

e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Isso 

porque, não obstante a parte autora tenha pugnado o cancelamento da 

audiência, denota-se que referido pleito ocorreu em 05/12/2018 (Num. 

16887795 - Pág. 1), ou seja, um dia antes da audiência realizada no dia 

06/12/2018 (Num. 16982034 - Pág. 1/2), o que não se justifica, pois que 

tinha ciência da audiência com meses de antecedência, quando da 

distribuição do feito. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001818-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS GIOVANI, 

EUNICE SOUZA DOS REIS REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, HOTEL CAICARA SA Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de reparação de danos materiais e morais contra proposta por 

JOSÉ CARLOS GIOVANI e EUNICE SOUZA DOS REIS em desfavor de 

DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A e BEST WESTERN 

HOTEL CAIÇARA, todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora firmou acordo com a parte reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A no 
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qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação (Num. 16888268 - Pág. 

1/4). Quanto aos demais reclamados, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual (Num. 16887795- Pág. 1). Ante o exposto: a) HOMOLOGO o 

acordo entabulado pela parte autora e pela TAM LINHAS AEREAS S/A, 

que passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. b) Quanto aos demais reclamados, 

DECOLAR.COM LTDA e BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA, considerando 

que foram citados e, pugnaram, em audiência, a extinção do feito em 

razão da ausência da parte autora, HOMOLOGO a desistência tácita dela 

e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Isso 

porque, não obstante a parte autora tenha pugnado o cancelamento da 

audiência, denota-se que referido pleito ocorreu em 05/12/2018 (Num. 

16887795 - Pág. 1), ou seja, um dia antes da audiência realizada no dia 

06/12/2018 (Num. 16982034 - Pág. 1/2), o que não se justifica, pois que 

tinha ciência da audiência com meses de antecedência, quando da 

distribuição do feito. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001818-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS GIOVANI, 

EUNICE SOUZA DOS REIS REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, HOTEL CAICARA SA Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de reparação de danos materiais e morais contra proposta por 

JOSÉ CARLOS GIOVANI e EUNICE SOUZA DOS REIS em desfavor de 

DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A e BEST WESTERN 

HOTEL CAIÇARA, todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora firmou acordo com a parte reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação (Num. 16888268 - Pág. 

1/4). Quanto aos demais reclamados, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual (Num. 16887795- Pág. 1). Ante o exposto: a) HOMOLOGO o 

acordo entabulado pela parte autora e pela TAM LINHAS AEREAS S/A, 

que passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. b) Quanto aos demais reclamados, 

DECOLAR.COM LTDA e BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA, considerando 

que foram citados e, pugnaram, em audiência, a extinção do feito em 

razão da ausência da parte autora, HOMOLOGO a desistência tácita dela 

e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Isso 

porque, não obstante a parte autora tenha pugnado o cancelamento da 

audiência, denota-se que referido pleito ocorreu em 05/12/2018 (Num. 

16887795 - Pág. 1), ou seja, um dia antes da audiência realizada no dia 

06/12/2018 (Num. 16982034 - Pág. 1/2), o que não se justifica, pois que 

tinha ciência da audiência com meses de antecedência, quando da 

distribuição do feito. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001818-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS GIOVANI, 

EUNICE SOUZA DOS REIS REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, HOTEL CAICARA SA Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de reparação de danos materiais e morais contra proposta por 

JOSÉ CARLOS GIOVANI e EUNICE SOUZA DOS REIS em desfavor de 

DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A e BEST WESTERN 

HOTEL CAIÇARA, todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora firmou acordo com a parte reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A no 
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qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação (Num. 16888268 - Pág. 

1/4). Quanto aos demais reclamados, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual (Num. 16887795- Pág. 1). Ante o exposto: a) HOMOLOGO o 

acordo entabulado pela parte autora e pela TAM LINHAS AEREAS S/A, 

que passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. b) Quanto aos demais reclamados, 

DECOLAR.COM LTDA e BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA, considerando 

que foram citados e, pugnaram, em audiência, a extinção do feito em 

razão da ausência da parte autora, HOMOLOGO a desistência tácita dela 

e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Isso 

porque, não obstante a parte autora tenha pugnado o cancelamento da 

audiência, denota-se que referido pleito ocorreu em 05/12/2018 (Num. 

16887795 - Pág. 1), ou seja, um dia antes da audiência realizada no dia 

06/12/2018 (Num. 16982034 - Pág. 1/2), o que não se justifica, pois que 

tinha ciência da audiência com meses de antecedência, quando da 

distribuição do feito. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001818-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS GIOVANI, 

EUNICE SOUZA DOS REIS REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, HOTEL CAICARA SA Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de reparação de danos materiais e morais contra proposta por 

JOSÉ CARLOS GIOVANI e EUNICE SOUZA DOS REIS em desfavor de 

DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A e BEST WESTERN 

HOTEL CAIÇARA, todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora firmou acordo com a parte reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação (Num. 16888268 - Pág. 

1/4). Quanto aos demais reclamados, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual (Num. 16887795- Pág. 1). Ante o exposto: a) HOMOLOGO o 

acordo entabulado pela parte autora e pela TAM LINHAS AEREAS S/A, 

que passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. b) Quanto aos demais reclamados, 

DECOLAR.COM LTDA e BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA, considerando 

que foram citados e, pugnaram, em audiência, a extinção do feito em 

razão da ausência da parte autora, HOMOLOGO a desistência tácita dela 

e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Isso 

porque, não obstante a parte autora tenha pugnado o cancelamento da 

audiência, denota-se que referido pleito ocorreu em 05/12/2018 (Num. 

16887795 - Pág. 1), ou seja, um dia antes da audiência realizada no dia 

06/12/2018 (Num. 16982034 - Pág. 1/2), o que não se justifica, pois que 

tinha ciência da audiência com meses de antecedência, quando da 

distribuição do feito. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA OAB - PB10200 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001818-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE CARLOS GIOVANI, 

EUNICE SOUZA DOS REIS REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, HOTEL CAICARA SA Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de reparação de danos materiais e morais contra proposta por 

JOSÉ CARLOS GIOVANI e EUNICE SOUZA DOS REIS em desfavor de 

DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AEREAS S/A e BEST WESTERN 

HOTEL CAIÇARA, todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora firmou acordo com a parte reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A no 
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qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação (Num. 16888268 - Pág. 

1/4). Quanto aos demais reclamados, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual (Num. 16887795- Pág. 1). Ante o exposto: a) HOMOLOGO o 

acordo entabulado pela parte autora e pela TAM LINHAS AEREAS S/A, 

que passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. b) Quanto aos demais reclamados, 

DECOLAR.COM LTDA e BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA, considerando 

que foram citados e, pugnaram, em audiência, a extinção do feito em 

razão da ausência da parte autora, HOMOLOGO a desistência tácita dela 

e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Isso 

porque, não obstante a parte autora tenha pugnado o cancelamento da 

audiência, denota-se que referido pleito ocorreu em 05/12/2018 (Num. 

16887795 - Pág. 1), ou seja, um dia antes da audiência realizada no dia 

06/12/2018 (Num. 16982034 - Pág. 1/2), o que não se justifica, pois que 

tinha ciência da audiência com meses de antecedência, quando da 

distribuição do feito. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 11 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-60.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA CECILIA STEFFENS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - 305.657.900-72 

(PROCURADOR)

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Marcio Tauffer (EXECUTADO)

WESLEY DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000120-60.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ZULMIRA CECILIA STEFFENS 

PROCURADOR: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO EXECUTADO: 

WESLEY DA SILVA SANTOS, JOSÉ MARCIO TAUFFER Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito em questão, razão pela qual a parte exequente 

pugnou pela extinção do feito. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

o qual deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-60.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA CECILIA STEFFENS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - 305.657.900-72 

(PROCURADOR)

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Marcio Tauffer (EXECUTADO)

WESLEY DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000120-60.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ZULMIRA CECILIA STEFFENS 

PROCURADOR: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO EXECUTADO: 

WESLEY DA SILVA SANTOS, JOSÉ MARCIO TAUFFER Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito em questão, razão pela qual a parte exequente 

pugnou pela extinção do feito. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

o qual deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NATALICIO AVILA DE MESQUITA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO - DR. FERNANDO 

KENDI ISHIKAWA PROCESSO n. 1001246-77.2018.8.11.0009 POLO 

ATIVO: Nome: A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME POLO PASSIVO: 

Nome: ANTONIO NATALICIO AVILA DE MESQUITA FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PROCURADORA DA PARTE AUTORA, que foi designada 

audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 26 de Fevereiro de 2.018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 83/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Maria de Lourdes Bianchini, matrícula 

11241, Auxiliar Judiciária, designada Gestor Judiciária do Cejusc, se 

ausentará de suas funções, no período de 21/11/2018 a 19/12/2018, em 

razão do gozo de folgas compensatórias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor LUCIANO DA SILVA LOPES, matrícula nº 34887, 

Técnico Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário do 

Cejusc, em substituição a titular Maria de Lourdes Bianchini, no período de 

21 de Novembro de 2018 a 19 de Dezembro de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 
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Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 10 de dezembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001267-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE ALMEIDA PRADO (AUTOR(A))

MARINA DE ALMEIDA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

POSTO FISCAL JOSAFA JACOB - POSTO XII DE OUTUBRO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001267-39.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): EDUARDO DE ALMEIDA PRADO, MARINA DE ALMEIDA PRADO 

RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Em cumprimento ao 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DETERMINO a remessa do feito ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001268-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ABREU RIBEIRO (AUTOR(A))

ALVARO ABREU RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001268-24.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ALVARO ABREU RIBEIRO, MARCELO ABREU RIBEIRO RÉU: 

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos. Em cumprimento ao Ofício Circular 

nº356/2018-DAPI-CGJ, DETERMINO a remessa do feito ao Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001140-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO (REQUERIDO)

LIGIA NEIVA (REQUERIDO)

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (REQUERIDO)

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001140-04.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO REQUERIDO: 

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA OLIVEIRA BARROSO, LIGIA 

NEIVA, ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA Vistos. Em cumprimento ao Ofício 

Circular nº356/2018-DAPI-CGJ, DETERMINO a remessa do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126930 Nr: 4984-76.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 DELIBERAÇÕES

1) Determino ainda que seja requisitado do Diretor(a) da escola Érico 

Veríssimo cópia da lista de presença dos alunos Renato Ramos da Silva e 

Nikolas Ramos da Silva.

Determino ainda que seja requisitado do Diretor(a) da creche Arco Íris 

informações sobre a frequência de Renato Ramos da Silva ao curso de 

violão.

2) Com a chegada das informações e da carta precatória expedida, 

intime-se o MPE para apresentar alegações finais.

 3) Arbitro 01 URH em favor da Dra. Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva, tendo em vista que no presente ato ela atuou em favor do réu como 

defensora dativa, sendo que tal valor deverá será pago pela Defensoria 

Pública, afinal tal instituição possui orçamento próprio.

4) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129334 Nr: 5955-61.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:192.664/SP

 [...] Portanto, o pleito não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 

395 do Código de Processo Penal, razão pela qual, INDEFIRO o mesmo. 

Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019, às 15h30min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal. Intime-se o acusado, as 

testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, de acordo com o que 

determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal. A fim de 

racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve como M 

A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar. Intime-se o 

Ministério Público e a Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122518 Nr: 3163-37.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056
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 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121317 Nr: 2615-12.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez. Confirmo a decisão que antecipou a tutela. 

Saliento que a Lei n. 13.457/2017 acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 

8.213/91 reforçando a possibilidade do INSS convocar o segurado por 

invalidez a qualquer momento para avaliação das condições que 

ensejaram a aposentadoria, com exceção ao disposto no art. 101, §1º, 

incisos I e II.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado:  JOANA 

MARCELO2.Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez3.Data do 

início do benefício: 12/04/2018.4.Renda mensal inicial: 100% do 

benefício.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde o cancelamento do benefício, descontando o que já foi 

pago, caso o benefício já tenha sido implantado, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.No caso dos autos não há que se falar em 

reexame necessário.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 3810-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, BANCO DO BRASIL S. A., ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLURALIDADE DE CREDORES, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Código 106540.

Vistos.

Nos termos do artigo 56 da LRE, vindo objeção de Credor ao Plano de 

Recuperação apresentado pelo devedor, convoco Assembleia-Geral de 

Credores com a finalidade de deliberar sobre o referido plano. Tal 

assembleia será realizada em dia, horário e local a ser indicados pelo 

Administrador Judicial, no prazo de 10 dias.

 Considerando o teor da petição de fls. 1056, em que o administrador 

judicial informou nos autos que valores estariam sendo pagos em favor de 

“Lorena Figu”, determino que na abertura da assembleia geral tal fato deve 

ser comunicado a todos os credores presentes, sendo que neste 

momento o representante legal da empresa, caso queira, poderá se 

justificar perante os credores.

 P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 130438 Nr: 6392-05.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRESIANE ALVES TEIXEIRA, MICHELE DOS 

SANTOS, RAFAEL PEREIRA DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA COSTA, 

SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 (...) A jurisprudência juntada aos autos informa que em caso de risco 

concreto, a prisão preventiva é regular e lícita. Diante disso, e de todos os 

motivos e fundamentos, não há que se falar em liberdade provisória da ré, 

posto que esta deve ser mantida em prisão cautelar, para garantir a ordem 

pública, em virtude da periculosidade concreta dos agentes. Em relação ao 

pedido de prisão domiciliar esta já foi apreciada na decisão de ref. 28. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de revogação da preventiva da acusada 

GRESIANE ALVES TEIXEIRA, vez que presentes os motivos da garantia da 

ordem pública, e tendo em vista o risco concreto de reiteração da conduta, 

na forma acima fundamentada. 2 – Em relação ao RESE, mantenho a 

decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. Recebo o recurso em 

sentido estrito, com fundamento no artigo 587 do Código de Processo 

Penal. Assim, intime-se o réu para apresentar as contrarrazões ao 

recurso em sentido estrito, no prazo legal. Após, tendo em vista a 

interposição do recurso determino que a senhora gestora forme o 

instrumento, conforme determina o artigo 587 do CPP e posteriormente 

proceda sua remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

observadas as formalidades legais. 3 – Acosto as informações prestadas 

em sede de HC. 4 – Ciência ao Ministério Público e à Defesa. 5 – P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98719 Nr: 343-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - NÚCLEO DE ARIQUEMES/RO - OAB:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável com a finalidade de expedir mandado de intimação para 

advogada dativa nomeada, Dr. Elizangela Azeredo da Silva, especificar as 

provas que pretende produzir, conforme nomeção de Ref: 38 e intimação 

de Ref: 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18390 Nr: 3027-94.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIQUINHO BOSSELANO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, EVARISTO 

TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN, OSWALDO ARANHA 

MARQUES, MARLENE OLIVEIRA MARQUES, EPAMINONDAS RAMOS 

BADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16.925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DI REZENDE 

BERNARDES - OAB:18396, FERNANDA GUIA MONTEIRO - OAB:9134/MT, 

GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO - OAB:8.488/MT, LIZZA 

BETHONICO ARAGÃO - OAB:77574 OAB/MG, ORLANDO ARAGÃO 

NETO - OAB:16189 OAB/MG, THALES MARCELO MAGALHÃES PIRONI 
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- OAB:90618 OAB/MG

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo as partes 

recorridas a apresentarem contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38569 Nr: 3268-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86897 Nr: 1182-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que, nesta data, compareceu em cartório o reeducando Sr. 

Antonio Almeida Junior para cumprir as condições impostas pelo benefício 

de fls. 118 que deverão ser cumpridas pelo período de 02 anos. Sendo 

que, o acusado ficará sujeito a período de prova sob as seguintes 

condições: 1) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, 

bimestralmente até o dia 20 de cada mês, para informar e justificar suas 

atividades; etc.Para constar lavrei a presente. para constar, lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63144 Nr: 1264-77.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON APARECIDO DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que nos 

autos foi apresentado um recurso em sentido estrito que já se encontra 

com as razões, de forma que impulsiono os autos a defesa para que 

apresente as contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118452 Nr: 1347-20.2018.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA DO NORTE INDÚSTRIAL E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JR. - OAB:9.429- MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112562 Nr: 6374-18.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CANDIDO DA SILVA, JOSÉ RENATO 

FERREIRA BINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para manifestar acerca 

do cumprimento integral do acordo de Ref: 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27847 Nr: 1970-36.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍLIO ANTÔNIO AVILA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000977-26.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE RIBAMAR FERNANDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. As partes são legitimas e estão bem representadas em 

juízo e não existem preliminares a serem analisadas. Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não ao benefício 

previdenciário da aposentadoria rural por idade. Designo o dia 31/01/2018, 

às 14h00min, para audiência de instrução e julgamento. Determino o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do Código 

de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem 

o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC. Intimem-se 

as partes, e seus advogados. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2464-17.2016.811.0046 – Código - 90780

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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PARTE REQUERENTE: VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES

PARTE REQUERIDA: SEBASTIANA XIMENES GOMES

INTIMANDO(A, S): A QUE POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 INTERDITADA: SEBASTIANA XIMENES GOMES

CURADORA: VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES

SENTENÇA: Sentença. Vistos. Trata-se de Ação de Interdição proposta 

perante este Juízo por VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES, em benefício 

de sua filha SEBASTIANA XIMENES GOMES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. Foi deferida a 

antecipação da tutela, nomeando a autora como curadora da 

requerida.Realizou-se audiência, ocasião em que foi ouvida a parte 

autora.Foi realizado estudo psicossocial por duas ocasiões (fls. 69/74 e 

78/80). O autor não apresentou alegações finais, tendo em vista a 

ausência notória da Defensoria Pública na Comarca. O Ministério Público 

requereu o julgamento antecipado da lide, para a decretação da interdição 

da requerida SEBASTIANA XIMENES GOMES. Decido. Cuida-se de Ação 

de Interdição proposta perante este Juízo por VILMA DE FATIMA XIMENES 

GOMES, em benefício de sua filha SEBASTIANA XIMENES GOMES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No caso dos autos tenho que a 

nomeação de curador provisória irá afrontar a razoável duração do 

processo e ainda irá onerar o estado desnecessariamente vez que o 

Ministério Público se encontra acompanhando todo o feito. PROCEDIMENTO 

DE INTERDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. 

CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA. INTERESSES DO INTERDITANDO. 

GARANTIA. REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC, ART. 557) NULIDADE. 

JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. 1. Eventual ofensa ao art. 

557 do CPC fica superada pelo julgamento colegiado do agravo regimental 

interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes. 2. A 

designação de curador especial tem por pressuposto a presença do 

conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. 3. No 

procedimento de interdição não requerido pelo Ministério Público, quem age 

em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, 

resguardados os interesses interditando, não se justifica a nomeação de 

curador especial. 4. A atuação do Ministério Público como defensor do 

interditando, nos casos em que não é o autor da ação, decorre da lei 

(CPC, art. 1182, § 1º e CC/2002, art. 1770) e se dá em defesa de direitos 

individuais indisponíveis, função compatível com as suas funções 

institucionais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1099458/PR, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2014, DJe 10/12/2014). Em que pese a alteração da norma 

processual civil, tenho que não existirá nenhum prejuízo ao interditado, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide. A Convenção 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada por intermédio 

do Decreto Legislativo n. 186/2008 que lhe deu status de emenda 

constitucional, a teor do art. 5º da Constituição Federal. Em seguida 

promulgou-se o Decreto n. 6.949/2009. Artigo 12 - Reconhecimento igual 

perante a lei . Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com 

deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como 

pessoas perante a lei. 2. Os Estados Partes reconhecerão que as 

pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 3. Os 

Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de 

pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua 

capacidade legal. 4. Os Estados Partes assegurarão que todas as 

medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas 

apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o 

direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas 

assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal 

respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam 

isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam 

proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem 

pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por 

uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. 

As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas 

afetarem os direitos e interesses da pessoa. 5. Os Estados Partes, 

sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e 

efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de 

possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual 

acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito 

financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam 

arbitrariamente destituídas de seus bens. O n. 2 do dispositivo trata da 

capacidade de gozo e não da capacidade de exercício, se referindo a 

titularidades de direito e não ao exercício pessoal. Ora, as pessoas com 

deficiência são aptas à titularidade de situações jurídicas, podendo 

receber por sucessão, constituir família, figurar em negócios jurídicos e 

etc. Assim, as pessoas com deficiência, ao teor do n. 3 do art. 12, fazem 

jus ao apoio necessário para o exercício dessa capacidade. Seis anos 

após, promulgou-se a Lei n. 13.149/2015, conhecida como o Estatuto das 

Pessoas com Deficiência que alterou significativamente o Código Civil e a 

Curatela no direito interno. Dispõe em seu art. 85 que "a curatela afetará 

tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial". No entanto, a proibição de que a curatela alcance tão somente 

aspectos patrimoniais e negociais decorrem da falsa premissa de que os 

curatelados sempre terão condições de dispor sobre algumas questões, 

tais como o direito ao corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, sem a atuação do curador. 

Entendo que parece sem sentido e perigoso limitar a proteção visada pela 

curatela apenas à tutela de direitos patrimoniais em relação às pessoas 

portadoras de patologias severas que praticamente retiram por completo a 

autonomia do curatelado no plano fático, apesar dela estar formalmente 

assegurada no plano de direito. Assim, tendo por fundamento a hierarquia 

normativa e considerando que a Convenção sobre Direitos das Pessoas 

com Deficiência possui status constitucional, esta deve prevalecer. Dessa 

forma, passo a dispor acerca do alcance da curatela SEBASTIANA 

XIMENES GOMES. Em audiência, a interditada não foi interrogada, tendo em 

vista que além de ser portadora de "Retardo mental moderado" (CID 10 

F71.0), é muda. O estudo psicológico juntado nos autos às fls. 69/74 

possui a seguinte conclusão: "Nesta avaliação pode-se perceber que 

SEBASTIANA desde o nascimento possui deficiência mental moderada, 

deficiência essa adquirida ao nascer, logo irreversível. Observou-se que a 

mesma é infantilizada, sua idade mental hoje condiz como de uma criança 

de três anos, a mesma não possui discernimento do que pode ou não 

fazer, tão pouco possui ferramentas mentais que lhes possibilitariam ter o 

pleno gozo de sua vida cível. Foi observado ainda que SEBASTIANA 

necessita da ajuda de terceiros, uma vez que a mesma não tem noção de 

quando comer, ou quando fazer sua higiene, posso relatar ainda que a 

mesma não consegue controlar suas esfíncteres, ou seja não possui 

controle se quer de suas funções fisiológicas." Neste mesmo sentido o 

estudo psicossocial acostado às 78/80: "Concluímos assim que 

Sebastiana é uma pessoa dependente de terceiros para sobreviver, ou 

seja, sem o auxilio de sua mãe ou outro adulto, irá perecer". Assim, 

entendo que restou constatada a sua incapacidade de SEBASTIANA 

XIMENES GOMES para o exercício de direitos patrimoniais, negociais, em 

relação ao corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, necessitando da atuação de 

sua curadora para o exercício dos aludidos direitos. Importante que a 

curadora ira atuar de forma a proteger os interesses da interditanda. 

Importante ressaltar que o artigo 84 da lei 13146/15 deixa claro que a 

curatela é medida protetiva extraordinária e deve ser proporcional a cada 

caso e deve durar o menor tempo possível, porém não existe motivo para 

fixar prazo de duração na presente sentença, vez que não há nada nos 

autos que indique que a interditada possa recuperar sua capacidade nos 

próximos meses. Ressalto ainda que nada impede que caso a interditada 

recupere sua capacidade busque os meios legais para que seja tornada 

seja efeito a presente curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição 

de SEBASTIANA XIMENES GOMES, declarando-a incapaz de exercer, sem 

a atuação de sua curadora, o exercício de direitos patrimoniais, negociais, 

em relação ao corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, e, de acordo com art. 755, I, do 

CPC, nomeio-lhe como curadora, VILMA DE FATIMA XIMENES GOMES. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil a 

sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 
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interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 

Comunique-se o Cartório Eleitoral para as providências que se fizerem 

necessárias, conforme preceituam os incisos II, III e IV do art. 15 da 

Constituição da República, devendo constar da comunicação: qualificação 

completa, com endereço, bem como, informação de sua incapacidade civil 

absoluta. Quando do cumprimento da presente sentença, atente a ilustre 

gestora para que seja imediatamente oficiado o Cartório de Registro das 

Pessoas Naturais desta comarca, nos moldes determinados pela Lei de 

Registros Públicos de nº 6015/73: Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 

1ª subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro 

especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que 

a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. Art. 92. As 

interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que 

trata o art. 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único 

do art. 33, declarando-se: 1º) data do registro; 2º) nome, prenome, idade, 

estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, 

data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, 

bem como o nome do cônjuge, se for casado; 3º) data da sentença, nome 

e vara do juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e 

residência do curador; 5º) nome do requerente da interdição e causa 

desta; 6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 7º) lugar 

onde está internado o interdito. Deve ainda o curador prestar, anualmente, 

contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do 

respectivo ano. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Ciência do 

MP e à Defensoria Pública. Sem custas. P. R. I. C. Eu, JOÃO VICTOR 

LADEIA, ANALISTA JUDICIÁRIO, digitei. Comodoro - MT, 12 de dezembro 

de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39580 Nr: 595-58.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDINEI OTOMAYER, JHONATAN HERMES 

CRUZ FONTANELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HIDINEI OTOMAYER, Rg: 1.988.306-4, 

Filiação: Ivanilde da Silva e Oscar Ottomayer, data de nascimento: 

16/08/1991, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT e atualmente em 

local incerto e não sabido JHONATAN HERMES CRUZ FONTANELLE, Cpf: 

02798844193, Rg: 1887117-8, Filiação: Oraci Pacifica da Cruz e de José 

Hermes Cruz Fontanele, data de nascimento: 07/09/1990, brasileiro(a), 

natural de Jucimeira-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para o fim de CONDENAR os réus HIDINEI OTTOMAYER e 

JHONATAN HERMES CRUZ FONTANELE, já qualificados nos autos, como 

incursos nas penas do art. 155, §4º, inciso IV, e art. 157, §2º, inciso II, c/c 

art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.Passo a dosar 

individualmente a pena a ser aplicada aos réus, nos termos do art. 68 do 

Código Penal.RÉU HIDINEI OTTOMAYER.•1º FATO – Art. 155, §4º, inciso 

IV, do Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, 

verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não 

ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não 

possui maus antecedentes, conforme se depreende das certidões de fls. 

100, 102/103, 115 e 118; poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil 

em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria 

tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, verificando-se 

a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão. Estão 

presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I, do CP 

(menoridade) e art. 65, III, “d”, do CP (confissão). Entretanto, embora 

reconheça as atenuantes, deixo de valorá-las, em atenção à Súmula 231 

do STJ, uma vez que a pena base já foi estabelecida em seu mínimo legal, 

fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.Não há 

circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, 

pelo que torno a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos de reclusão.Em 

atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.•2º FATO – Art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico 

que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando 

o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de 

maus antecedentes, vez que não ostenta qualquer condenação transitada 

em julgado (fls. 100, 102/103, 115 e 118); poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de 

obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos e 

correspondem às causas de aumento de pena, pelo que deixo para 

valorá-las em momento oportuno, na terceira fase da dosimetria da pena; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime. Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 

(quatro) anos de reclusão.Estão presentes as circunstâncias atenuantes 

previstas no art. 65, I, do CP (menoridade) e art. 65, III, “d”, do CP 

(confissão). Entretanto, embora reconheça as atenuantes, deixo de 

valorá-las, em atenção à Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena base já 

foi estabelecida em seu mínimo legal, fixando a pena intermediária em 04 

(quatro) anos de reclusão, por não concorrerem circunstâncias 

agravantes.Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, 

inciso II, do Código Penal, pelo que diminuo a pena do réu na fração de 2/3 

(dois terços), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, que 

sequer conseguiu subtrair os pertences da vítima, passando a dosá-la em 

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.Verifico a presença da 

causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código 

Penal (concurso de agentes). Considerando que a ação do réu não 

excedeu os limites do próprio tipo, aumento a pena no seu patamar mínimo, 

em 1/3, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 

(dez) dias de reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da 

pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 04 

(quatro) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.•DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.Em sendo 

aplicável ao caso a regra prevista no art. 69 do Código Penal (concurso 

material), fica o réu condenado, definitivamente, a pena de 03 (três) anos, 

09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 

33, §2º, “c”, e §3º do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a 

quatro anos e o réu não é reincidente.No que tange ao delito de furto 

qualificado, no qual o réu foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão, 

estando preenchidos os pressupostos legais, substituo sua pena por 

duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das 

Execuções Penais em audiência admonitória, com base no art. 44 do 

Código Penal.Havendo a substituição, não há falar em suspensão 

condicional da pena (art. 77, III, do CP).Já atinente ao delito de tentativa de 

roubo majorado, cuja pena aplicada ao réu restou fixada em 01 (um) ano, 

09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, é descabida a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 

44, I, do CP.Todavia, concedo ao condenado o direito à suspensão 

condicional da pena, uma vez que se encontram presentes os requisitos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 349 de 733



legais para tanto, estipulados pelo art. 77 do Código Penal, suspendendo 

sua reprimenda penal pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 78 

do Código Penal, da seguinte forma:No primeiro ano do prazo, deverá o 

condenado prestar serviços à comunidade (CP, art. 78, §1º), a serem 

especificados em audiência admonitória;No segundo ano do prazo, ficará 

o réu sujeito às seguintes condições: I- proibição de frequentar bares, 

boates, casas de prostituição ou estabelecimentos congêneres;II- 

proibição de ausentar-se desta Comarca, por mais de oito dias, sem 

anuência prévia do Juízo;III- comparecimento bimestral em Secretaria para 

assinar lista de comparecimento;IV- manter o endereço atualizado nos 

autos.RÉU JHONATAN HERMES CRUZ FONTANELLE.•1º FATO – Art. 155, 

§4º, inciso IV, do Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 59 do 

Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à 

espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o 

réu não possui maus antecedentes, conforme se depreende das certidões 

de fls. 99, 101 e 116; poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil 

em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria 

tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada 

tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, verificando-se 

a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão. Faz-se 

presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP 

(confissão). Entretanto, embora reconheça a atenuante, deixo de 

valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena base já 

foi estabelecida em seu mínimo legal, fixando a pena intermediária em 02 

(dois) anos de reclusão.Não há circunstâncias agravantes, causas de 

diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno a pena definitiva do réu 

em 02 (dois) anos de reclusão.Em atenção ao critério trifásico de 

dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de 

multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à data dos fatos.•2º FATO – Art. 157, §2º, inciso II, 

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 

59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à 

espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o 

réu não é possuidor de maus antecedentes, vez que não ostenta qualquer 

condenação transitada em julgado (fls. 99, 101 e 116); poucos elementos 

foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, 

razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à 

vontade de obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é 

punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas 

nos autos e correspondem às causas de aumento de pena, pelo que deixo 

para valorá-las em momento oportuno, na terceira fase da dosimetria da 

pena; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime. Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 

(quatro) anos de reclusão.Faz-se presente a circunstância atenuante 

prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). Entretanto, embora 

reconheça a atenuante, deixo de valorá-la, em atenção à Súmula 231 do 

STJ, uma vez que a pena base já foi estabelecida em seu mínimo legal, 

fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, por não 

concorrerem circunstâncias agravantes.Concorre a causa de diminuição 

de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, pelo que diminuo a 

pena do réu na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista o iter criminis 

percorrido pelo agente, que sequer conseguiu subtrair os pertences da 

vítima, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de 

reclusão.Verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no 

art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes). 

Considerando que a ação do réu não excedeu os limites do próprio tipo, 

aumento a pena no seu patamar mínimo, em 1/3, fixando-a definitivamente 

em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.Em atenção 

ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 04 (quatro) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.•DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.Em sendo aplicável ao caso 

a regra prevista no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu 

condenado, definitivamente, a pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 

10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, correspondentes a 

um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.O regime de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º 

do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos e o réu 

não é reincidente.No que tange ao delito de furto qualificado, no qual o réu 

foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão, estando preenchidos os 

pressupostos legais, substituo sua pena por duas restritivas de direitos, a 

serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em audiência 

admonitória, com base no art. 44 do Código Penal.Havendo a substituição, 

não há falar em suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).Já 

atinente ao delito de tentativa de roubo majorado, cuja pena aplicada ao 

réu restou fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.Todavia, concedo ao 

condenado o direito à suspensão condicional da pena, uma vez que se 

encontram presentes os requisitos legais para tanto, estipulados pelo art. 

77 do Código Penal, suspendendo sua reprimenda penal pelo prazo de 02 

(dois) anos, nos moldes do art. 78 do Código Penal, da seguinte forma:No 

primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (CP, art. 78, §1º), a serem especificados em audiência 

admonitória;No segundo ano do prazo, ficará o réu sujeito às seguintes 

condições: I- proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição 

ou estabelecimentos congêneres;II- proibição de ausentar-se desta 

Comarca, por mais de oito dias, sem anuência prévia do Juízo;III- 

comparecimento bimestral em Secretaria para assinar lista de 

comparecimento;IV- manter o endereço atualizado nos autos.Disposições 

comuns.Os condenados poderão apelar em liberdade, haja vista que o 

regime fixado foi o aberto, obtiveram a revogação da prisão preventiva 

durante a instrução processual e, quanto ao delito de furto qualificado, a 

pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, bem 

como lhes foram concedido o direito à suspensão condicional da pena 

concernente ao crime de tentativa de roubo majorado.Quanto à 

indenização mínima a ser arbitrada em favor das vítimas, nos termos do 

art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la uma vez que não houve pedido por 

parte do Ministério Público, o que obstou a formação do contraditório e da 

ampla defesa, razão pela qual não pode ser concedida de ofício.Deixo de 

condenar os réus nas custas e despesas processuais.Oportunamente, 

após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:a)Lance o 

nome dos réus no rol dos culpados;b)Expeçam-se guias de execução 

definitiva dos condenados;c)Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, 

do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d)Comuniquem-se os institutos de 

ident i f icação estadual  e federal ;Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro/MT, 13 de junho de 2016.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 03 de outubro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69292 Nr: 2501-15.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

OSVALDO EUGÊNIO FOLETO, GILBERTO BASILIO TRAVI, DENISE LAHUTE 

TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Banco Chn Industrial Capital s/a ajuíza Ação Monitória em face de Jocelito 

Foleto e outros, todos devidamente qualificados.

 Sustentou em apertada síntese que as partes celebraram negócio jurídico 
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entre si.

 As págs. 88/92, as partes apresentaram acordo nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Mérito.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

Ante a informação de que os requeridos e a parte requerente celebraram 

acordo conforme se insere dos autos. Afiro a regularidade do acordo 

celebrado nos autos, sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos 

termos do art. 487, inciso III, b, CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

...

III - homologar:

...

b) a transação;

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, b, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta.

Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, 

voltem-me conclusos para extinção.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].

P. I. C.

 Comodoro-MT, 06 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35774 Nr: 466-87.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ IVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, CELSO E MACHADO, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404, LUCINÉIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Federal com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 06 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16962 Nr: 1969-56.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DUARTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente Execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Comunique-se o beneficiário ou herdeiro do beneficiário, por qualquer meio 

que for expedido alvará de levantamento de valores em favor do seu 

patrono.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

Comodoro-MT, 06 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64202 Nr: 2353-38.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME, MARCO 

ALESSANDRO CASTILHO, ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:MT/15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o petitório de fls. 78/79, intimem-se os executados para indicarem 

bens passíveis de penhora, no prazo cinco dias, sob pena de ser 

arbitrada multa de 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, consoante disposto no art. 774, inc. V c/c parágrafo 

único do CPC.

Transcorrido o prazo sem indicação, restará à multa automaticamente 

aplicada, independentemente de nova decisão judicial. Neste caso, 

intime-se o exequente para requerer que direito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos para novas deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 06 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 2281-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, 

ANTONIO ERNANI KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:279654

 Código 64130

VISTOS.

 Trata-se de cumprimento de sentença apresentada por Leonardo Giovani 

Nichele advogando em causa própria contra Clautur Viagens e Turismo 

LTDA-ME todos devidamente qualificados.

 É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Sem sobressaltos, estou convicto de que a manifestação de fls. 195/197 

merece ser acolhida, porquanto o advogado intimado às fls. 190, já não 

era mais patrono da parte Clautur Viagens e Turismo LTDA-ME. Portanto, 

indevida a aplicação de multa de 10% (dez por cento).
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 Oficie-se o juízo da comarca de Cuiabá nos autos de cód. 

9994-58.2014.811.0041 em que se processa a recuperação judicial para 

que informe este juízo acerca da possibilidade de liberação dos valores 

depositados nos autos acerca da execução dos honorários de 

sucumbência. Por oportuno, encaminhe-se cópia da peça de cumprimento 

de sentença de fls. 192/194.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34272 Nr: 2457-35.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, 

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, CELSO MÁRIO COCCO, IVONETE MARIA 

COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Deste modo, DEFIRO a sucessão da parte exequente da demanda, 

ficando a cargo desta cientificar o devedor da cessão de crédito 

efetuado, sob pena de o devedor ficar desobrigado pelo pagamento da 

dívida acaso tenha pagado ao devedor primitivo antes de ter conhecimento 

da cessão efetuada nos autos, com relação aos devedores até então não 

cientificados. Retifique a capa dos autos e sistema Apolo. Cumpra-se na 

íntegra a decisão de fls. 116/117.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 11 

de dezembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 2862-71.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA 

SILVA, SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - 

OAB:49.802-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 Deste modo, DEFIRO a sucessão da parte exequente da demanda, 

ficando a cargo desta cientificar o devedor da cessão de crédito 

efetuado, sob pena de o devedor ficar desobrigado pelo pagamento da 

dívida acaso tenha pagado ao devedor primitivo antes de ter conhecimento 

da cessão efetuada nos autos, com relação aos devedores até então não 

cientificados. Retifique a capa dos autos e sistema Apolo. Revogo o 

despacho de fls. 87, considerando que o executado compareceu 

espontaneamente nos autos por meio de advogado constituído. Intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito em 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 11 de dezembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64472 Nr: 2638-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDF, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749/MT

 Código 64472

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença de pensão alimentícia requerida por 

Francislane Laiane de Freitas representada por sua genitora em face de 

Ademilson da Silva Freitas e outros todos devidamente qualificados.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 No caso dos autos, ante o decurso do lapso temporal, houve a perda do 

caráter de indispensabilidade da verba em face do exequente, não 

havendo mais possibilidade de manter o cumprimento de sentença pela 

prisão civil do devedor. Todavia, nada obstante que o exequente venha a 

requerê-la em caso de inadimplemento do débito alimentar hodierno.

 Ante o exposto, CONVERTO ex-officio o presente cumprimento de 

sentença para expropriação de bens.

 Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado constituído, para 

o fim de apresentar planilha de o débito alimentar devido pelo executado, 

bem como bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63505 Nr: 1640-63.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, ZELIR SALETE TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ, 

INES CORTINA TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FONSECA CORREA - 

OAB:MT/7.041, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B

 Código 63505

Vistos.

 Certifique se os réus Inês Zandonai, Assis, Wilson e Zelir apresentaram 

contestação nos autos.

 Com relação aos herdeiros de Inês apontados às fls. 107, cite-os do teor 

da presente demanda via AR. Caso a parte autora postule a citação via 

mandado, expeça a competente carta precatória para aqueles que 

residem em comarcas diversas, a qual deverá ser distribuída pelo autor 

em até 30 (trinta) dias.

 Por oportuno, ante o advento do Código Processo Civil e em razão do 

princípio tempus regit actum, designo audiência de conciliação, para o dia 

31/01/2019 às 13h00min.

 Caso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

 Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala Cejuscc 

deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes 

autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

 Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

 Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

 Notifique-se o conciliador/Cejuscc deste juízo a data para qual foi 

designada a audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de dezembro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66366 Nr: 106-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDDNEY AGUIAR MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDDNEY AGUIAR MATIAS, Cpf: 

02058417160, Rg: 1881969, Filiação: Maria Madalena Matias e Juvencio 

Alvericio Pereira, data de nascimento: 26/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Mozarlândia-GO, solteiro(a), novelador, Telefone (65) 9671-6632. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o senhor, SIDDNEY AGUIAR MATIAS, acima 

qualificado, para que apresente a sua conta bancária a fim de que seja 

transferido o valor da fiança em seu favor; conforme R. Decisão abaixo 

descrita.

Resumo da Inicial: No dia 30 de Dezembro de 2013, por volta das 23:30h, 

na rua Jaqueline Santolin, Bairro: Nova Vacaria, Comodoro/MT, Siddney 

Aguiar Matias, conduziu um veículo Gol,cor vermelho,placa: ODV 6271, 

Teresina/PI, sob a influência de bebida alcoólica[...]

Despacho/Decisão: VISTOS.Defiro a citação por edital requestada ao 

denunciado Siddney Aguiar Matias. Expeça-se edital, com prazo de 30 

dias.Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, DETERMINO a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Por fim, seja certificado o decurso 

de prazo para os demais denunciados responderem à ação.Após, 

concluso.Cumpra-se. Comodoro-MT, 25 de setembro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 17 de outubro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39829 Nr: 844-09.2012.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEDROSO DA SILVA, MARCOS 

ANTONIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO PEDROSO DA SILVA, 

Filiação: Jose Carlos Bezerra de Arujo e Maria Aparecida de Jesus, data 

de nascimento: 26/05/1980, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, serviços 

gerais e atualmente em local incerto e não sabido MARCOS ANTONIO 

ALVES, Rg: 1793097, Filiação: Antonio Roberto Alves e Aparecida Luzia 

As Silva Alves, data de nascimento: 10/03/1976, brasileiro(a), natural de 

Guaranesia-MG, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65-3283-1376. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS SENHORES ACIMA QUALIFICADOS, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA QUE 

APRESENTEM NOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS, O CERTIFICADO DE 

REGISTRO DE ARMA DE FOGO BEM COMO A GUIA DE TRÂNSITO DE 

ARMA DE FOGO, FORNECIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL.

Despacho/Decisão: Código 39829.Vistos.Intime-se o acusado, por edital, 

com prazo de 30 dias, para que apresente nos autos, no prazo de 15 dias, 

o Certificado de Registro de Arma de Fogo bem como a Guia de Trânsito 

de Arma de Fogo, fornecidos pela Polícia Federal.Transcorrido o prazo se 

a apresentação dos documentos anteriormente mencionados, o que 

deverá ser certificado nos autos, desde já declaro o perdimento da arma 

apreendida, devendo ser providenciada sua remessa ao Ministério do 

Exército, para que seja procedida à sua destruição, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, de acordo com a dicção do art. 25, da Lei 

n°10.826/03, confeccionando-se o respectivo termo de remessa.Após, 

encaminhe-se informação acerca do quantum exato de armas e munições 

a serem destruídas, para a Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, no 

e-mail coordenadoria.militar@tjmt.jus.br, juntando-se cópias nos autos.Em 

seguida, retornem os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de 

estilo.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Comodoro/MT, 26 de setembro 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 16 de outubro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22175 Nr: 3157-50.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36625 Nr: 1324-21.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para proceder à intimação dos advogados das 

partes, para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados às fls. 

163/168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32182 Nr: 369-24.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL CISNEIROS JUNIOR, LEILA ABDO CISNEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIRO BIHL, DIRCE SIMIONE BIHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, NATAL JESUS DE OLIVEIRA BARBOSA - OAB:86.443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT-10366, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MRTINS 

- OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B/MT, 

DARUICH HAMMOUD JUNIOR - OAB:13.261-E/MT, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte autora, 

para manifestar-se a respeito da certidão de fl. 317.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99418 Nr: 603-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RODRIGO MAIORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se sobre o cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 106141 Nr: 3623-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87653 Nr: 1410-16.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR 

o requerido a CONCEDER o benefício de Auxílio Doença no importe de 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício em favor da parte 

autora, desde o requerimento administrativo em 23/12/2014, bem como 

CONVERTER em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo 

terceiro) no importe de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a 

partir da data estipulada no laudo pericial. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a 

correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação. Não havendo recurso de apelação 

contra o valor fixado a título de honorários periciais, expeça-se certidão 

no valor fixado nos autos em favor do perito nomeado aos autos para que 

este providencie a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso nos moldes 

do art. 507, §3º, CNGC/MT.Sentença não sujeita a reexame 

necessário.Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.P. I. 

C.Comodoro/MT, 12 de dezembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100886 Nr: 1323-26.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DREIDIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data posterior ao da cessação indevida, ou 

seja, 21/06/2016 DEVENDO o requerente participar de programa de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e 

custeado pela Previdência Social. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se, a partir de 21/06/2016 o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos 

posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC.P.I.C Comodoro/MT, 12 

de dezembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CARMED CARE RESGATE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BARBARA DAMO OAB - MT24452/O-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Verifica-se que a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE 

E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME juntou Nota Fiscal de prestação de 

serviço relativa ao mês de setembro/2018 no valor de R$ 24.176,10 (ID 

16991443), correspondendo à multiplicação da diária de R$ 929,85 pelos 

26 (vinte e seis) dias de atendimento à autora. De outra banda, afirma a 

impossibilidade temporária de emissão de Nota Fiscal relativa ao mês de 

outubro, contudo, verifica-se que à ID 16388428 já houvera juntada de 

Relatório de Faturamento contendo o mesmo valor estabelecido no petitório 

de ID 16993024, correspondendo a 31 dias de atendimento, o que resulta 

em R$ 28.825,35. Outrossim, quanto ao mês de novembro, foi juntado 

Relatório de Faturamento à ID 16991442, com valor de R$ 27.895,50, o que 

corresponde à diária estabelecida aos 30 dias de atendimento à 

requerente. Ainda, considerando a juntada dos relatórios de faturamento 

da prestadora de serviços, soma-se o total de R$ de R$ 80.896,95 (oitenta 

mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos). Com 

isso, de acordo com o despacho retro (ID 16953335), intime-se o ESTADO 

DE MATO GROSSO para que efetue o pagamento do valor de R$ 

80.896,95 (oitenta mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco 

centavos) à empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de bloqueio do valor retrocitado. Ainda, tendo em vista 

que a impossibilidade temporária da empresa prestadora de serviços emitir 

a Nota Fiscal correspondente aos meses de outubro e novembro, 

concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para juntar a documentação 

pertinente. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001466-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZANIRA FLORENCIA DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CARMED CARE RESGATE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BARBARA DAMO OAB - MT24452/O-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Verifica-se que a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE 

E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME juntou Nota Fiscal de prestação de 

serviço relativa ao mês de setembro/2018 no valor de R$ 24.176,10 (ID 

16991443), correspondendo à multiplicação da diária de R$ 929,85 pelos 

26 (vinte e seis) dias de atendimento à autora. De outra banda, afirma a 

impossibilidade temporária de emissão de Nota Fiscal relativa ao mês de 

outubro, contudo, verifica-se que à ID 16388428 já houvera juntada de 

Relatório de Faturamento contendo o mesmo valor estabelecido no petitório 

de ID 16993024, correspondendo a 31 dias de atendimento, o que resulta 

em R$ 28.825,35. Outrossim, quanto ao mês de novembro, foi juntado 

Relatório de Faturamento à ID 16991442, com valor de R$ 27.895,50, o que 

corresponde à diária estabelecida aos 30 dias de atendimento à 

requerente. Ainda, considerando a juntada dos relatórios de faturamento 

da prestadora de serviços, soma-se o total de R$ de R$ 80.896,95 (oitenta 

mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos). Com 

isso, de acordo com o despacho retro (ID 16953335), intime-se o ESTADO 

DE MATO GROSSO para que efetue o pagamento do valor de R$ 

80.896,95 (oitenta mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco 

centavos) à empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-ME, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de bloqueio do valor retrocitado. Ainda, tendo em vista 

que a impossibilidade temporária da empresa prestadora de serviços emitir 

a Nota Fiscal correspondente aos meses de outubro e novembro, 

concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para juntar a documentação 

pertinente. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45524 Nr: 418-42.2011.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, MARCIO RUIZ FERREIRA, 

ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, VANIA RUIZ FERREIRA 

JAQUEIRA, CELIA FERREIRA FRÓES, MILTON FERREIRA JUNIOR, MÁRCIO 

ROBERTO FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, VERA 

LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA 

FERREIRA, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, JANETE APARECIDA 

MIRANDA FERREIRA, ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA, NAVARRO 

DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MADUREIRA DA ASSUNÇÃO, MARCOS ANTONIO FERREIRA, 

SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 74-56.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA 

LTDA ME, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA 

SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46496 Nr: 1511-40.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14060 Nr: 770-44.2004.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 10549 Nr: 1097-57.2002.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90500 Nr: 1623-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74291 Nr: 225-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Novaes/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473A MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84173 Nr: 4240-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria do Carmo Alves - 

OAB:296.852 - SP, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2728-84.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SILVINO GOMES DOS SANTOS, HELENA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS, SILVIO DA SILVA SANTOS, ANTÔNIO 

CARLOS DA SILVA SANTOS, MARIA DILMA CORREA SANTOS, CARME 

FERMINA ANDRADE DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA SANTOS, 

OSVANDA ALVES SANTOS, MARILENE DA SILVA SANTOS DE FRANÇA, 

ANNI TATIANE FANAIA DA SILVA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA, 

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS, IRENI SILVA SACRAMENTO, 

AMÉLIA DA SILVA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE MILTON DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO 

DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA 

ZANUTTO - OAB:10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO - OAB:10.131

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

 Inicialmente, verifica-se que não houve a juntada dos AR’s dos requeridos 

Vânia Ruiz Ferreira Jaqueira, Márcio Roberto Ferreira e Raquel Moraes 

Madureira e, também, que as correspondências enviadas ao endereço 

dos citandos Milton Ferreira Júnior, Márcio Ruiz Ferreira, Stella Ferreira de 

Andrade, Célia Ferreira Fróes, Silmara Ferreira de Castro e Caio de Souza 

Ferreira, retornaram com a informação “Ausente”.

Assim, determino que a Secretaria certifique a devolução dos AR’s de 

Vânia Ruiz Ferreira Jaqueira, Márcio Roberto Ferreira e Raquel Moraes 

Madureira, bem como, diante do Art. 3º da Portaria nº 03/2017 e Art. 

1.206, § 2º da CNGC, “renove o ato com aproveitamento do conteúdo da 

correspondência anteriormente enviada” aos requeridos Milton Ferreira 

Júnior, Márcio Ruiz Ferreira, Stella Ferreira de Andrade, Célia Ferreira 

Fróes, Silmara Ferreira de Castro e Caio de Souza Ferreira.

Em sendo as diligências infrutíferas e, de acordo da manifestação de fl. 

560, defiro o pedido da parte autora para determinar a citação por Edital 

dos requeridos: VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA; MÁRCIO ROBERTO 

FERREIRA; RAQUEL MORAES MADUREIRA MILTON FERREIRA JÚNIOR; 

MÁRCIO RUIZ FERREIRA; STELLA FERREIRA DE ANDRADE; CÉLIA 

FERREIRA FRÓES; SILMARA FERREIRA DE CASTRO; CAIO DE SOUZA 

FERREIRA; SÔNIA VALVERDE DE MATTOS; LAIZ HELENA DE SOUZA 

FERREIRA; ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, na pessoa de sua 

representante JANETE APARECIDA MIRANDA FERREIRA; com prazo de 30 

(trinta) dias.

Após, não comparecendo o réu nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública 

para atuar como curadora especial do executado, conforme preceitua o 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim,

 Em tempo, cumpra-se integralmante a decisão de fl. 530.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001035-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE MORAES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINA MARCIA CHICARINO CAIRES OAB - MT11693/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001035-38.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ZENILDA DE MORAES TEIXEIRA RÉU: INSS Vistos ETC, Trata-se de “Ação 

Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte” ajuizada por Zenilda 

de Morais Teixeira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, 

qualificados nos autos. Estando o processo em ordem e não havendo 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a 

produção de prova testemunhal. Para tanto, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2019, às 15h00min. Fixo 

como ponto controvertido a qualidade de segurado do de cujus e a 

dependência da autora. As testemunhas da parte autora já foram 

arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do 

NCPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por 

ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 4 de dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003356-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003356-46.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA RÉU: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 

ajuizada por Alessandro Vieira da Silva em desfavor de Caixa Consórcios 

S/A Administradora de Consórcios, pleiteando, inicialmente, a isenção do 

pagamento das custas processuais, mediante a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça (arts. 98 e ss., do CPC). Decido. 

Compulsando detidamente os autos, denoto que o benefício da gratuidade 

da justiça deve ser indeferido. Isso porque, de acordo com o art. 98 do 

CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado, o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. O art. 98 e ss. do CPC, que trata da gratuidade da justiça 

aos necessitados, deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, 

razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. 

Ocorre que, conforme alegado pelo próprio autor, ele é legítimo proprietário 

de um veículo – camionete Hilux ano/modelo 2012/2013 - a qual, segundo a 

tabela FIPE, é avaliada aproximadamente em R$ 78.000,00 (setenta e oito 

mil reais). Assim, não visualizo estado de hipossuficiência que o 

impossibilite de arcar com as custas do processo. Sendo as custas 

judiciais um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesem o 

erário, e consentir com todo e qualquer pedido de gratuidade. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: "Conquanto esta Corte 

admita que para concessão da gratuidade da justiça basta mera 

declaração do interessado acerca da hipossuficiência, é certo que 

referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, 

suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões 

para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade 

declarado.” (STJ – AgRg no Ag 925756/RJ, 4ª T., Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJe de 03/3/2008). “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Portanto, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência de 

elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos 

para a concessão do benefício almejado. Pelo exposto, intime-se a parte 

autora para que EMENDE A INICIAL, COMPROVANDO o recolhimento das 

custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do artigo 290 

do Código de Processo Civil. Não havendo manifestação no prazo retro, 

certifique-se. Após, conclusos para ulterior deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 10 de dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BATISTA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003382-44.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EURIPEDES BATISTA CORREA RÉU: INSS Vistos ETC, Trata-se de “Ação 

de Concessão de Aposentadoria Rural por Idade” pleiteado por Euripedes 

Batista Correa, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o 

requerente acostou a inicial comprovante de indeferimento do pedido 

perante a autarquia, contudo, o documento é datado de 25/01/2008. Logo, 

considerando o vasto lapso temporal entre o requerimento administrativo e 

o ajuizamento da ação, bem como o a motivação indicada indeferimento - 

ausência da idade mínima legalmente exigida - intime-se a parte autora 

para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o 

requerimento administrativo do benefício pleiteado atualizado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 

dezembro 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003271-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003271-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ELMA BREDA GARDIN VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de 

Busca e Apreensão” ajuizada por Bv Financeira S/A Crédito 

Financiamento E Investimento em face de Elma Breda Gardin. Compulsando 

os autos não visualizei o comprovante de recolhimento das custas 

judiciais. Pelo exposto, intime-se a parte autora, para que EMENDE A 

INICIAL e comprovE o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. Não 

havendo manifestação no prazo retro, certifique-se. Após, conclusos 

para ulterior deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 10 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003143-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Civil de Jaciara/MT - João Paulo Praisner (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1003143-40.2018.8.11.0010. 

IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA IMPETRADO: DELEGADO DE 

POLÍCIA CIVIL DE JACIARA/MT - JOÃO PAULO PRAISNER VISTOS ETC., 

Trata-se Mandado de Segurança proposta por José Carlos Pereira, contra 

ato Delegado de policia civil de Jaciara. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora requereu a desistência da ação (ID 16637985), tendo 

em vista se tratar de matéria de ordem criminal distribuído 

equivocadamente. Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado 

pela parte autora e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 
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sem resolução do mérito, nos termos do artigo 158, parágrafo único e 267, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em Julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 6 de dezembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIA DOS SANTOS SALLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001318-61.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EMIDIA DOS SANTOS SALLES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade 

ajuizada por Emidia dos Santos Salles, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, qualificado nos autos. Não havendo preliminares a 

serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Defiro o pedido 

de prova testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de março de 2019, às 15h30min. Fixo como ponto 

controvertido a qualidade de segurado especial da parte autora. A 

atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na 

contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas, observando-se o disposto 

no art. 450 do CPC. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do 

CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por 

ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 3 de dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001115-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001115-02.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

BENEDITO PONTES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Benedito Pontes, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificado nos autos. Não 

havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. Defiro o pedido de prova testemunhal. Para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2019, às 

16h15min. Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado 

especial do autor. A atividade probatória deverá recair sobre os fatos 

alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da prova 

previsto no art. 373, incisos I e II, do NCPC. As testemunhas da parte 

autora já foram arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto 

no art. 455 do CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a 

testemunha por ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 3 de dezembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25664 Nr: 2117-73.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALMIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 

259/262.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, nada sendo 

postulado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

A r q u i v a m e n t o  d e s t a  c o m a r c a  p a r a  a s  p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 10 de dezembro de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45151 Nr: 6-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6-14.2011.811.0010

Código 45151

VISTOS ETC,

Compulsando os autos verifico que o demandado já foi devidamente citado 

às fls. 52/53, contudo, não foi certificado o decurso de prazo pra 

apresentar resposta ou eventual oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora.

 Outrossim, quanto ao pedido de penhora online formulado pelo exequente, 

noto que desatualizado o crédito, razão pela qual DETERMINO que o 

exequente apresente o cálculo da dívida devidamente atualizado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 7 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 710-61.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE SINSKI DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, ALOÍSIO DA ROSA HAAS - OAB:9.038, 

NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 Processo nº. 710-61.2010.811.0010

 Código 33145

Exequente: Gisele Sinski de Rezende

Executada: Edna Maria Bragatto

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos formulados pela exequente às fls. 351/352.

Quanto ao pedido do exequente Marcelo Alves Puga às fls. 345/347, 

defiro a retenção dos honorários advocatícios, pois, o crédito executado 

pela autora no título judicial afasta sua hipossuficiência, razão pela qual a 

pretensão merece acolhida.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88929 Nr: 835-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios opostos pela requerida 

e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para, com 

fulcro no art. 702, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, constituir título 

executivo judicial a obrigação da demandada em pagar a dívida descrita na 

peça basilar.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios no valor equivalente a 20% sobre o valor da 

dívida, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se se houve pagamento voluntário da 

condenação imposta no prazo de 15 (quinze) dias e, após, atente-se a 

Secretaria ao disposto nos §§ do art,. 523, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 11 de dezembro de 

2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54675 Nr: 3113-95.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCIMAR PIRES AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Processo nº. 3113-95.2013.811.0010

Código: 54675

Requerente: Dulcimar Pires Amaral

Requerido: Estado de Mato Grosso

VISTOS ETC,

Declaro-me suspeito no presente feito a partir da presente data, com 

fundamento no art. 145, §1°, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meio substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27343 Nr: 950-84.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAIR MARSARO MARTELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODRIGUES MELO LTDA, 

ODVAIR RIBEIRO PEREIRA, CARLOS LOURENÇO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY ROCHA PORFÍRIO - 

OAB:19610

 Processo nº. 950-84.2009.811.0010

Código 27343

Exequente: Maria Clair Massaro Martelli - EPP

Executada: Transportadora Rodrigues Melo Ltda

 VISTOS ETC,

Defiro os pedidos de fls. 236/245.

In casu, as tentativas frustradas de bloqueio de dinheiro e bens da 

executada a fim de garantir o presente cumprimento de sentença (fls. 231 

e 235) apontam potencial dissolução irregular da empresa executada 

como narrado pela exequente.

De rigor, portanto, o acolhimento da pretensão da exequente.

A propósito:

“Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica interposto em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão 

que deu provimento ao incidente. Insurgência de um dos réus. Presença 

dos requisitos legais para a concessão da medida excepcional, quais 

sejam, confusão patrimonial, fraude ou abuso da personalidade, ex vi do 

disposto no art. 50 do Código Civil. Sociedade que foi encerrada de forma 

irregular, sem deixar patrimônio para saldar suas dívidas. Empresa da área 

de fundição que não ofertou qualquer maquinário ou estoque de produtos 

para penhora. Evidente esvaziamento patrimonial para frustrar a 

execução. Sócios que tentaram se esquivar da citação para o incidente. 

Agravante que teve que ser citado por hora certa, denotando a tentativa 

de se utilizar da personalidade jurídica da sociedade como escudo contra 

a credora/agravada. Acerto do decisum. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

(TJ-RJ - AI: 00058596520188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 48 VARA 

CIVEL, Relator: SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 09/05/2018, 

DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2018)

Com efeito, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda 

a inclusão dos sócios da executada no pólo passivo na forma postulada.

Após, imediatamente conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 11 de dezembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74543 Nr: 313-89.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSÉ ROTLLI, GILDA ROTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, RENAN 

PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310/O, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900

 VISTOS, ETC.

Recebo a emenda da peça inicial de reconvenção apresentada pela 

reconvinte GILDA ROTILLI, adequando o valor da causa para R$ 

712.711,24 (setecentos e doze mil setecentos e onze reais e vinte e 

quatro centavos).

Intimem-se os reconvintes GILDA ROTILLI e RENATO JOSÉ ROTILLI para 

que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, providenciem a comprovação do 

recolhimento das custas das reconvenções (Art. 1.222, da CNGC), sob 

pena de NÃO CONHECIMENTO das ações reconvencionais.

Cumpra-se.

Jaciara-MT., 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45827 Nr: 754-46.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI DE ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE REGINA SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 359 de 733



 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR a sociedade de fato entres as 

demandantes em relação à empresa Posto ML e determinar a inclusão da 

autora no quadro societário da empresa, bem como, CONDENAR a ré em 

danos materiais em favor da requerente a título de lucros cessantes, se 

existentes, desde a constituição da sociedade – 01/11/2007 –, os quais 

serão apurados em liquidação de sentença.Ratifico a liminar de fls. 

55/63.Por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência e tendo a parte autora 

decaído em parte dos pedidos, arbitro o ganho de causa em seu favor de 

60% (sessenta por cento) e em 40% (quarenta por cento) para a 

requerida, percentual que norteará o pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze) por cento sobre 

o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° e 86 do Código de Processo 

Civil.Dê-se ciência por meio de ofícios do inteiro teor desta decisão ao 

Juízo da Vara Única e ao Ministério Público, ambos da comarca de 

Juscimeira-MT.Transitada em julgado, certifique.Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se . 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18263 Nr: 2907-62.2005.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO WANDERERT, GW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, NILTON DIAS, EMPRESA SULINA 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5487, ANDRÉ MARTINS KAWABATA - OAB:12.389, EMERSON 

ALFREDO FOGAÇA DE AGUIAR - OAB:23868/PR, flávio Fernandes 

Domingos de Siqueira - OAB:10094, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965/MT, RODRIGO CÉSAR CALDEIRA - OAB:OAB/PR-35461, 

SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001352-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001352-36.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIVALDA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Concessão de 

Pensão por Morte ajuizada por Marinalva Pereira dos Santos, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificado nos autos. Não 

havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. Defiro o pedido de prova testemunhal. Para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2019, às 

15h45min. Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado 

especial de de cujus e a dependência econômica da requerente. A 

atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na 

contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC. As testemunhas da parte autora já foram arroladas 

na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 3 de dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 35184 Nr: 2721-63.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

Ante a petição apresentada nos autos pela defesa de LEONILDA BORDIN, 

informando a impossibilidade de comparecer a audiência designada para 

esta data, redesigno a audiência de instrução para dia 13 de dezembro de 

2018 às 17h40min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119894 Nr: 5589-33.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LUCIANO CHIARAMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

Designo o dia 13/12/2018, às 17h00min, para realização de audiência de 

instrução, para realização de audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, em face de ALEX LUCIANO CHIARAMONTE.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intime-se, via DJE, o advogado constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000442-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000442-09.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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BEATRIZ LEITE AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000089-66.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010278-57.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATILA FERNANDA XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para retirar a certidão de crédito que encontra-se 

arquivada neta secretaria. Posto isto, encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-95.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANI PINHEIRO MOREIRA SCHUH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BREDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para retirar a certidão de crédito que encontra-se 

arquivada neta secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000228-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE NASCIMENTO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 17021220 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da promovida Weiss&Nakayama LTDA para que no prazo de 05 dias 

informe seus dados bancários a fim de que os valores sejam devolvidos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para que retire a certidão de militância que se encontram 

arquivada neta secretaria.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003444-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA FERREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003444-84.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KEILA FERREIRA DE JESUS Vistos, etc. 

Determino a intimação da parte exequente a providenciar emenda à inicial, 

comprovando os poderes para acordar de sua representante a data da 

transação, bem como para esclarecer se seus d. advogados figuravam 

como testemunhas no ato, para fins de adequação aos ditames do art. 

784, inc. III do CPC, tudo no prazo de quinze dias e sob pena de 

indeferimento da inicial por ausência de documento indispensável à 

propositura (título executivo). Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002724-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LORRAINE DE SOUZA BEZERRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 
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FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16688026 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNIDY DA SILVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000180-59.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KENNIDY DA SILVEIRA SILVA Vistos, etc. Defiro 

o prazo requerido a contar da intimação deste. Verificado posteriormente 

que o executado informou endereço falso ao sr. Oficial de Justiça, 

ser-lhe-á imputada multa nos termos do art. 774, II, do CPC, sem prejuízo 

de outras sanções. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RHONAN COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Patrícia Gomes Araújo OAB - GO26309 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000395-69.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RHONAN COSTA EXECUTADO: 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A Vistos, etc. O 

artigo 50 do Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade 

jurídica para que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios, desde 

que caracterizado o abuso pelo desvio de finalidade ou pela confusão 

patrimonial. Na espécie, verifico que tais condições não estão presentes, 

de forma que não autorizada à aplicação do instituto. Aliás, por constituir 

medida extrema, ao aplicá-la, o juiz deve agir com ponderação, limitando 

seu alcance às providências necessárias à satisfação do crédito, e, a 

ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica não basta para a 

desconsideração da personalidade jurídica. Isto posto, indefiro, por ora, o 

pedido da parte exequente, que deverá requerer o que de direito no prazo 

de 10 (dez) dias, mormente para viabilizar a penhora de bens, sob pena 

de extinção e emissão da competente certidão de crédito em seu favor. Na 

oportunidade, outrossim, realizei pesquisa e efetivação de restrição sobre 

o único veículo automotor registrado em nome da parte executada, medida 

deferida anteriormente, conforme telas do sistema RENAJUD que seguem. 

Verifica-se, entretanto, a preexistência de outras restrições sobre o bem. 

Assim, manifestem-se sobre a diligência, requerendo o que de direito no 

mesmo prazo. Sem prejuízo, determino a intimação da parte executada a 

fim de, caso queira, se manifeste no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

pedido de bloqueio de valores sobre o CNPJ 62.173.620.0001-80 (id. 

12824073). Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000486-28.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000279-29.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAPHAEL ALVES DE FRANCA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 17042655, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000339-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY DE SOUZA SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000339-02.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000284-51.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAINE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000721-92.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001659-87.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002256-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUIS CARLOS DE LIMA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

LUIS CARLOS DE LIMA, em desfavor OI S.A. Relata a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação, 

alega a parte reclamada, em síntese, que a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao 

final pela improcedência da demanda e condenação da parte autora no 

pedido contraposto. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é a parte autora nega a existência de débitos junto a parte 

reclamada, que ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao 

crédito. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a 

ausência de conduta ilícita, bem como, tenha asseverado na contestação 

que houve a contratação de serviços, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, em especial, o referido contrato, a 

fim de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora, passando 

ao largo de comprovar a efetiva existência de relação jurídica entre as 

partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação do débito originário entre a parte autora e a parte 

ré, bem como, esta última sequer conseguiu demonstrar nos autos o 

possível contrato firmado entre as partes, ou ainda, não trouxe qualquer 

outro documento assinado pela parte autora, apto a demonstrar a 

composição do débito levado a registro junto aos órgãos de proteção de 

crédito. Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, deveria 

a parte demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja 

através de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte 

nesse particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Outrossim, a parte 

ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a 

origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Deste modo, 
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entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Nesse 

sentido, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome (ID 15397200), havendo apontamento PREEXISTENTE ao 

discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte 

reclamada e, discutida aqui, é POSTERIOR as outras negativações. 

Ademais, a fim de evitar futuros questionamentos da parte demandante, 

verifico que a mesma não trouxe nos autos comprovação de que os 

apontamentos ANTERIORES se encontram em discussão judicial. Vejamos 

o teor do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgando PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos 

alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002721-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SILIVANIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002720-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VALTENIR CARVALHO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000469-26.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: WEISS & NAKAYAMA LTDA, ELO SERVICOS S.A. Vistos, 

etc. Autorizo o levantamento do valor depositado em favor da parte 

exequente, conforme requerido - id. 17015004, bem como a devolução do 

valor pago a maior pela executada Weiss & Nakayama Ltda., mediante a 

emissão dos competentes alvarás. Defiro, ainda, a expedição da "certidão 

de militância" pleiteada pela d. causídica na mesma petição, 

independentemente do recolhimento de qualquer taxa, pois, embora a 

gratuidade assegurada ao Juizado Especial (art. 54 da Lei 9.099/95 e art. 

9º da Lei estadual 7.603/01) não alcance referido pedido, a CF/88, art. 5º, 

inc. XXXIV, alínea "b", garante a todos o direito à obtenção gratuita de 

certidão para defesa de direitos pessoais. Intimem-se. Nada sendo 

requerido no prazo de cinco dias, conclusos para extinção da execução 

ante satisfação da obrigação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000787-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SOCORRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000787-09.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ELAINE CRISTINA SOCORRO 

DE LIMA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Em atenção ao pedido de 

penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em 

nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal diligência, como 

se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que alcançado ínfimo 

numerário, estes são liberados de imediato. Bem por isso, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender 

de direito, mormente para indicar bens passíveis de penhora, consignando 

que a sua inércia acarretará a extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010098-70.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA ANA FACCO SPANEVELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010098-70.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: LEONILDA ANA FACCO 

SPANEVELLO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos, etc. Tendo em vista que não foi manifestada 

qualquer objeção ao orçamento apresentado sobre o tratamento médico a 

ser fornecido a exequente, bem como a urgência que o caso requer e a 

inadimplência verificada, DEFIRO o pedido de penhora on line, a ser 

realizada na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 

6.830/80, bem como art. 512 e ss da CNGC. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo 

assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), libere-se o valor em favor de Drogarias Ultra Popular (cnpj. 

18.303.652/0001-60), oficiando-se a disponibilizar imediatamente os 

medicamentos em favor da parte exequente, bem como para apresentar 

prestação de contas no prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se pessoalmente e 

via Defensor a parte exequente para que compareça na referida Farmácia 

em 05 (cinco) dias para retirada dos fármacos. Após, ao MPE para 

manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000156-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000156-31.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JONAS CUSTODIO DA SILVA Vistos, etc. Em 

atento exame quanto ao pedido de penhora “on-line”, pelo Sistema 

“Bacenjud”, constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva 

deve ser deferida eis que, além de se constituir medida judicial com 

sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste momento 

processual. Efetivado o bloqueio, intime-se a parte executada, por meio de 

seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser 

intimada a manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa 
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de conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 

Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi 

legis (art. 854, § 5º, do CPC), não manifestado interesse em realização de 

audiência para tentativa de conciliação pelas partes; não apresentados 

embargos à execução no prazo legal; e, nada sendo requerido nos 

posteriores 15 (quinze) dias à penhora, conforme previsto no § 11, art. 

525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Por fim, 

manifeste-se a parte exequente sobre o débito remanescente, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003443-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003443-02.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA VISTOS, ETC. 

1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002177-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA NUNES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002177-77.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ANA PAULA NUNES SILVA VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003441-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELINE SEBASTIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003441-32.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JOELINE SEBASTIANA DA SILVA VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 366 de 733



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000421-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA 

PARMIGEANI REQUERIDO: ALGAR CELULAR S/A Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração opostos por TEREZINHA MARIA 

PARMIGEANI, contra sentença proferida no presente feito, que move em 

face de ALGAR CELULAR S/A. Consoante ao embargo da parte autora, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico 

que as razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a 

sentença que julgou improcedente a demanda, condenando-a nas penas 

de litigância de má-fé. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, 

o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação ao 

embargo da parte demandante mostra-se imperativo pela declaração de 

que o presente é manifestamente descabido, porquanto, como dito acima, 

não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Aliás, não obstante seja 

desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já que os documentos 

juntados pelas partes foram analisados em sua integralidade, sendo o 

entendimento UNÍSSONO quanto a DESNECESSIDADE de perícia 

fonoaudiológica quando o conteúdo probatório dos autos for suficiente 

para o deslinde e julgamento da lide. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTA 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 97,64 (noventa e sete reais e 

sessenta e quatro centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – 

REVELIA DECRETADA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM 

FAVOR DO RÉU REVEL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Primeiramente, acrescento que a revelia da parte Reclamada não induz a 

procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 

da Lei 9099/95). 2. Logo, a revelia impõe a presunção relativa quanto aos 

fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no 

caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do 

alegado. 3. Alega a parte Reclamante que não reconhece a origem do 

débito imposto em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que não utilizou os serviços da parte Reclamada. 4. Contudo, de 

análise dos autos, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, 

notadamente quando foram apresentados documentos nos embargos e 

fase recursal, contrato, prints de telas contendo pagamentos, faturas e 

documentos pessoais em nome da parte Reclamante e áudio o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 5. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Reclamada, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 6. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 7. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido, bem como a Litigância de 

má-fé da parte Reclamante. 8. Recurso conhecido e provido. (Recurso 

Inominado nº.: 0014077-35.2017.811.0002 – TN – Projudi Origem: Juizado 

Especial Cível Jardim Glória Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A 

Recorrido(s): JANAINA ALMEIDA DELLIBERA ECKERT Juíza Relatora: Dra. 

Patrícia Ceni Data do Julgamento: 14/08/2018) Por fim, embora a 

reclamante tenha asseverado a impossibilidade de análise da prova 

documental em áudio juntada pela reclamada, destaca-se que esta, pelo 

contrário, estava audível e foi totalmente relevante ao deslinde da 

controvérsia, demonstrando a legitimidade do débito, sendo que os 

obstáculos técnicos enfrentados tão somente pela embargante para 

acesso a prova, por si só, não alteram sua importância. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 
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recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000420-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA 

PARMIGEANI REQUERIDO: ALGAR CELULAR S/A Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração opostos por TEREZINHA MARIA 

PARMIGIANI, contra sentença proferida no presente feito, que move em 

face de ALGAR CELULAR S/A. Consoante ao embargo da parte autora, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico 

que as razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a 

sentença que julgou improcedente a demanda, condenando-a nas penas 

de litigância de má-fé. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, 

o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em relação ao 

embargo da parte demandante mostra-se imperativo pela declaração de 

que o presente é manifestamente descabido, porquanto, como dito acima, 

não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Ainda, não obstante seja 

desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já que os documentos 

juntados pelas partes foram analisados em sua integralidade, sendo o 

entendimento UNÍSSONO quanto a DESNECESSIDADE de perícia 

fonoaudiológica quando o conteúdo probatório dos autos for suficiente 

para o deslinde e julgamento da lide. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTA 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 97,64 (noventa e sete reais e 

sessenta e quatro centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – 

REVELIA DECRETADA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM 

FAVOR DO RÉU REVEL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Primeiramente, acrescento que a revelia da parte Reclamada não induz a 

procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 

da Lei 9099/95). 2. Logo, a revelia impõe a presunção relativa quanto aos 

fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no 

caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do 

alegado. 3. Alega a parte Reclamante que não reconhece a origem do 

débito imposto em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que não utilizou os serviços da parte Reclamada. 4. Contudo, de 

análise dos autos, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, 

notadamente quando foram apresentados documentos nos embargos e 

fase recursal, contrato, prints de telas contendo pagamentos, faturas e 

documentos pessoais em nome da parte Reclamante e áudio o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 5. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Reclamada, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 6. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 7. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido, bem como a Litigância de 

má-fé da parte Reclamante. 8. Recurso conhecido e provido. (Recurso 

Inominado nº.: 0014077-35.2017.811.0002 – TN – Projudi Origem: Juizado 

Especial Cível Jardim Glória Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A 

Recorrido(s): JANAINA ALMEIDA DELLIBERA ECKERT Juíza Relatora: Dra. 

Patrícia Ceni Data do Julgamento: 14/08/2018) Por fim, embora a 

reclamante tenha asseverado a impossibilidade de análise da prova 

documental em áudio juntada pela reclamada, destaca-se que esta, pelo 

contrário, estava audível e foi totalmente relevante ao deslinde da 

controvérsia, demonstrando a legitimidade do débito, sendo que os 

obstáculos técnicos enfrentados tão somente pela embargante para 

acesso a prova, por si só, não alteram sua importância. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 
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MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

TROCAFONE - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE MOURA FRANCO OAB - RS36188 (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000445-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IZAIAS EDUARDO DA SILVA 

REQUERIDO: TROCAFONE - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS 

ELETRONICOS LTDA., MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração 

opostos por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACAO LTDA, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move IZAIAS EDUARDO DA 

SILVA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as rés ao 

pagamento do montante de R$ 330,00. Não há o que aclarar ou colmatar 

no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é 

dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Por 

fim, não obstante seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já 

que os documentos juntados pelas partes foram analisados em sua 

integralidade, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre 

a efetiva disponibilização do valor pela parte embargante em favor da 

parte embargada, tratando-se tais apontamentos de mero print, no intuito 

de evitar possível enriquecimento sem causa e, considerando a 

informação da parte embargada que sequer tem acesso a dita “conta 

gráfica”, faculto a parte embargante ao levantamento dos supostos 

valores disponibilizados em tal modalidade de conta. Assim, não vislumbro 

a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a 

parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição 

do recurso previsto em Lei. DISPOSITIVO Diante do exposto, REJEITO os 

embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001556-80.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: SILVANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME em face de SILVANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES. Alega a 

parte reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 

4.653,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 14956431, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio Florentino (ID 1 14956431), não 

havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho que 

a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, máxime 

quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam os 

processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 
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artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

instrumento de renegociação do débito no ID 14080919, demonstrando a 

aquisição de produtos pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, 

restando saldo a quitar pela parte ré no importe de R$ 4.653,00 (quatro mil 

e seiscentos e cinquenta e três reais). Outrossim, a parte demandada não 

conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – 

SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 

333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de 

Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, 

extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não 

comprovado o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que 

julgou procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não 

provido. (Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos 

fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir 

com sua obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento 

dos valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou 

êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da 

parte promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 4.653,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e 

três reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento 

e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor 

que deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002359-63.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ALDEMIRA TELES DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de ALDEMIRA TELES DA SILVA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 788,57 

(setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), não 

adimplida pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao 

seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 16345253, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 
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PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio Florentino (ID 16539095), não 

havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho que 

a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, máxime 

quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam os 

processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15649645, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 788,57 (setecentos e oitenta e oito 

reais e cinquenta e sete centavos). Outrossim, a parte demandada não 

conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – 

SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 

333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de 

Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, 

extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não 

comprovado o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que 

julgou procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não 

provido. (Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos 

fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir 

com sua obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento 

dos valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou 

êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da 

parte promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 788,57 (setecentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e sete centavos), que deverá ser corrigido monetariamente 

desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSVALDO FAUSTINO DOS ANJOS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002360-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ANTONIO OSVALDO FAUSTINO DOS ANJOS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA – ME, em face de ANTONIO OSVALDO FAUSTINO DOS 

ANJOS. Alega a parte reclamante, em síntese, ser credora da importância 

total de R$ 683,00 (seiscentos e oitenta e três reais), não adimplida pela 

parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 16539411, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio Florentino (ID 16539411), não 

havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho que 

a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, máxime 

quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam os 

processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15649659, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 788,57 (setecentos e oitenta e oito 

reais e cinquenta e sete centavos). Outrossim, a parte demandada não 

conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – 

SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 

333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de 

Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, 

extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não 

comprovado o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que 

julgou procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não 

provido. (Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos 

fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir 

com sua obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento 

dos valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou 

êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da 

parte promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 683,00 (seiscentos e oitenta e três reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que deverá ser 

apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 
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Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE SIQUEIRA PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002387-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: GIOVANE SIQUEIRA PAIM Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA – ME, em 

face de GIOVANE SIQUEIRA PAIM. Alega a parte reclamante, em síntese, 

ser credora da importância total de R$ 685,10 (seiscentos e oitenta e 

cinco reais e dez centavos), não adimplida pela parte reclamada, referente 

aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento comercial. Em que 

pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme se infere do 

documento de ID 16543232, não se fez presente em audiência, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA 

REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte demandante trata de Microempresa, restando 

demonstrado tal enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE 

dispõe que: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em análise, a parte 

autora classificada como Microempresa, compareceu em audiência de 

conciliação representada por seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio 

Florentino (ID 16543232), não havendo nenhum óbice à continuidade do 

presente feito. Assim, tenho que a representação da parte autora no feito 

encontra-se adequada, máxime quando analisado em conjunto com as 

demais regras que orientam os processos dos Juizados Especiais, bem 

como, a jurisprudência dominante. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer em 

audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15701569, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 685,10 (seiscentos e oitenta e cinco 

reais e dez centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir 

os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO 

PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado 
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o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que julgou 

procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. 

(Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e 

provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos 

valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito 

em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 685,10 (seiscentos e oitenta e cinco reais e 

dez centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE MACEDES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002386-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: DAIANE MACEDES DA CRUZ Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de DAIANE MACEDES DA CRUZ. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 879,00 

(oitocentos e setenta e nove reais), não adimplida pela parte reclamada, 

referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento comercial. 

Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme se infere 

do documento de ID 16588333, não se fez presente em audiência, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte demandante trata de 

Microempresa, restando demonstrado tal enquadramento nos autos. O 

enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em 

análise, a parte autora classificada como Microempresa, compareceu em 

audiência de conciliação representada por seu Sócio Proprietário Sr. 

Mauro Aloizio Florentino (ID 16588333), não havendo nenhum óbice à 

continuidade do presente feito. Assim, tenho que a representação da 

parte autora no feito encontra-se adequada, máxime quando analisado em 

conjunto com as demais regras que orientam os processos dos Juizados 

Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer 

em audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 374 de 733



qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15701277, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove 

reais). Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO COM 

CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – 

Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte 

reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito 

da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota 

promissória, mantém-se a sentença que julgou procedente ação de 

cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. (Cumprimento de 

sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012). Diante dos fatos e provas, 

tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação 

de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. 

Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em 

recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que deverá ser 

apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR GUIMARAES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002388-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: IGOR GUIMARAES RIBEIRO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de IGOR GUIMARAES RIBEIRO. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 781,14 

(setecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), não adimplida pela 

parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 16588732, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio Florentino (ID 16588732), não 

havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho que 

a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, máxime 

quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam os 

processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 
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reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15701937, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 781,14 (setecentos e oitenta e um 

reais e quatorze centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO 

PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado 

o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que julgou 

procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. 

(Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e 

provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos 

valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito 

em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 781,14 (setecentos e oitenta e um reais e 

quatorze centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002395-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JOYCE PONTES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de 

cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA – ME, em face de 

JOYCE PONTES. Alega a parte reclamante, em síntese, ser credora da 

importância total de R$ 1.023,84 (um mil e vinte e três reais e oitenta e 

quatro centavos), não adimplida pela parte reclamada, referente aquisição 

de produtos junto ao seu estabelecimento comercial. Em que pese a parte 

ré tenha sido devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 

16589240, não se fez presente em audiência, tampouco justificou a 

ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a 

analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA 

REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte demandante trata de Microempresa, restando 

demonstrado tal enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE 

dispõe que: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em análise, a parte 

autora classificada como Microempresa, compareceu em audiência de 

conciliação representada por seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio 

Florentino (ID 1 16589240), não havendo nenhum óbice à continuidade do 

presente feito. Assim, tenho que a representação da parte autora no feito 

encontra-se adequada, máxime quando analisado em conjunto com as 

demais regras que orientam os processos dos Juizados Especiais, bem 

como, a jurisprudência dominante. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer em 

audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 
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acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15705681, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 1.023,84 (um mil e vinte e três reais e 

oitenta e quatro centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO 

PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado 

o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que julgou 

procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. 

(Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e 

provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos 

valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito 

em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 1.023,84 (um mil e vinte e três reais e oitenta e 

quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MORAES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002396-90.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: PAULO LUIZ MORAES RAMOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de PAULO LUIZ MORAES RAMOS. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 585,40 

(quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 16589588, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio Florentino (ID 16589588), não 

havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho que 

a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, máxime 

quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam os 

processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 
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parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15705748, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 585,40 (quinhentos e oitenta e cinco 

reais e quarenta centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO 

PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado 

o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que julgou 

procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. 

(Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e 

provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos 

valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito 

em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 585,40 (quinhentos e oitenta e cinco reais e 

quarenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002398-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de VALTENIR CARVALHO FERREIRA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 507,80 

(quinhentos e sete reais e oitenta centavos), não adimplida pela parte 

reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento 

comercial. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme se infere do documento de ID 16594380, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte demandante trata de 

Microempresa, restando demonstrado tal enquadramento nos autos. O 

enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em 

análise, a parte autora classificada como Microempresa, compareceu em 

audiência de conciliação representada por seu Sócio Proprietário Sr. 

Mauro Aloizio Florentino (ID 16594380), não havendo nenhum óbice à 

continuidade do presente feito. Assim, tenho que a representação da 

parte autora no feito encontra-se adequada, máxime quando analisado em 

conjunto com as demais regras que orientam os processos dos Juizados 

Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 
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assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer 

em audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15705822, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 507,80 (quinhentos e sete reais e 

oitenta centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos 

do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO 

COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – 

Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte 

reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito 

da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota 

promissória, mantém-se a sentença que julgou procedente ação de 

cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. (Cumprimento de 

sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e provas, 

tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação 

de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. 

Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em 

recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 507,80 (quinhentos e sete reais e oitenta 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento 

e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor 

que deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002438-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MICHELI DA SILVA SANTOS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de MICHELI DA SILVA SANTOS. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 532,50 

(quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), não adimplida pela 

parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 
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estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 16596114, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio Florentino (ID 16596114), não 

havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho que 

a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, máxime 

quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam os 

processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 15798283, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 532,50 (quinhentos e trinta e dois 

reais e cinquenta centavos). Outrossim, a parte demandada não 

conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – 

SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 

333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de 

Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, 

extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não 

comprovado o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que 

julgou procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não 

provido. (Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos 

fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir 

com sua obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento 

dos valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou 

êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da 

parte promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 532,50 (quinhentos e trinta e dois reais e 

cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI OBADOWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001045-19.2017.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA SANTI - ME 

REQUERIDO: MICHELLI OBADOWSKI Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação de 

cobrança proposta por SANDRA SANTI - ME, em face de MICHELLI 

OBADOWSKI. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso da parte exequente em providenciar a citação da parte 

executada. Ora, nota-se que a parte exequente fora devidamente intimada 

para providenciar citação da parte executada, quedando-se inerte. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Em que pese o pleito de arquivamento provisório do feito 

encartado aos autos no ID 13247279, destarte, faz-se necessário 

esclarecer não haver motivos para que a demanda exista indefinidamente 

na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. 

Ademais, o sobrestamento dos autos por tempo indeterminado, fulminaria 

o tão caro princípio orientador dos Juizados Especial, qual seja, a 

celeridade. Outrossim, verifico do pleito citado acima, que já houve o 

transcurso aproximado de 07 (sete) meses, sem que a parte exequente 

demonstrasse a tentativa de localização da parte executada. Assim, tenho 

que a parte promovente não atendeu ao chamado judicial. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I e III do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

ante a parte autora não promover a diligência que lhe competia. Ademais, 

a parte exequente não logrou êxito na localização da parte executada, 

nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIMENTEL PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000024-71.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA SANTI - ME 

REQUERIDO: JAQUELINE PIMENTEL PRADO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por SANDRA SANTI - ME, em face de 

JAQUELINE PIMENTEL PRADO. Analisando detidamente os autos, verifico 

que não houve sucesso da parte exequente em providenciar a citação da 

parte executada. Ora, nota-se que a parte exequente fora devidamente 

intimada para providenciar citação da parte executada, quedando-se 

inerte. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Em que pese o pleito de arquivamento provisório 

do feito encartado aos autos no ID 13400587, destarte, faz-se necessário 

esclarecer não haver motivos para que a demanda exista indefinidamente 

na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. 

Ademais, o sobrestamento dos autos por tempo indeterminado, fulminaria 

o tão caro princípio orientador dos Juizados Especial, qual seja, a 

celeridade. Outrossim, verifico do pleito citado acima, que já houve o 

transcurso de prazo superior a 06 (seis) meses, sem que a parte 

exequente demonstrasse a tentativa de localização da parte executada. 

Assim, tenho que a parte promovente não atendeu ao chamado judicial. 

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I e III do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, ante a parte autora não promover a diligência que lhe 

competia. Ademais, a parte exequente não logrou êxito na localização da 

parte executada, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010271-31.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por JOSE ALVES DA SILVA, em face de LAZARA DAS 

DORES SIQUEIRA M.E, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando detidamente o processo, verifico que as partes já 

realizaram os levantamentos dos valores, não havendo obrigações 

pendentes de cumprimento. Ademais, conforme se infere da intimação 

encartada aos autos no ID 15154696, as partes foram cientificadas a se 

manifestarem, permanecendo inertes, corroborando assim com a 

inexistência de pendências no feito. Assim, diante a comprovação do 
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cumprimento das obrigações impostas no presente feito, tenho que a 

extinção é medida que se impõe. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, 

JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II do Código de 

Processo Civil, diante da satisfação integral do débito. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001657-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de danos morais proposta 

por WESLEN SIRINO, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a 

parte autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista a inexistência de qualquer relação jurídica 

junto a parte ré, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, 

bem como, indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que há 

vínculo entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora no pedido contraposto e litigância de má-fé. É 

o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela 

parte reclamada de impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora. Ademais, verifico da decisão exarada 

no ID 14525978 que, com o habitual acerto, já houve o deferimento da 

inversão do ônus da prova. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, NEGANDO QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A MESMA. 

No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato a 

contratação de serviços pela parte autora junto a parte ré. Nesses termos, 

há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as 

partes. A parte reclamada juntou nos autos a comprovação do serviço 

contratado pela parte demandante, conforme se extrai do contrato juntado 

com a defesa no ID 15457913 - Pág. 7, sendo que há a assinatura da 

parte autora, a qual inclusive é idêntica as demais assinaturas apostas 

nos documentos que instruíram a exordial. A parte requerente deixou de 

trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte ré. Assim, 

a dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de 

indenização por danos morais. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. A propósito, averbe-se julgado pertinente: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. A parte 

reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não possuir 

qualquer relação jurídica com a parte reclamada, o que implicaria em ato 

ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos 

da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 
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o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada 

requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento, 

aduz que a parte autora deveria quitar seus débitos, porém, deixou de 

pagar o importe de R$ 77,07 (setenta e sete reais e sete centavos), que 

se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação da aquisição do produto, da existência de relação jurídica 

entre as partes e, em face de inadimplência da mesma, merece guarida o 

pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo 

valor total é de R$ 77,07 (setenta e sete reais e sete centavos), acrescida 

de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento do débito. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000924-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais, proposta por JOSE NANDSON 

DA SILVA RAMOS, em desfavor de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA. Relata a parte autora, em síntese, que realizou a aquisição de 

produtos junto a parte ré, sendo que esta última não realizou a entrega de 

um dos aparelhos adquiridos, requerendo assim indenização de danos 

morais e materiais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

que a parte autora realizou a conferência dos produtos no momento da 

entrega, portanto, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade praticada. Inexistindo preliminares, passo a 

questão de mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que NÃO assiste razão a parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora relata ter realizado a aquisição de diversos produtos 

junto a parte ré, porém, não fora entregue um celular G610M G NÚMERO 

DE SÉRIE 352807096315847, requerendo assim o ressarcimento dos 

valores despendidos pelo aparelho, bem como, indenização por danos 

morais. No entanto, em que pese às alegações da parte autora na peça 

inicial, tentando imputar a responsabilidade do fato à reclamada, verifico 

que a situação trazida à baila ocorreu por culpa exclusiva da parte 

reclamante. Sobressai dos autos que em nenhum momento a parte autora 

conseguiu demonstrar qualquer conduta abusiva pela parte reclamada, 

não havendo qualquer conduta da mesma apta a dar azo para ocorrência 

da situação narrada, afastando assim a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços prevista no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Aliás, contrariando a tese suscitada na inicial, em que a parte 

autora afirmou não ter sido entregue o produto pelo estabelecimento réu, a 

parte demandada conseguiu demonstrar através das gravações internas 

a realização da entrega de todos os produtos. Com efeito, analisando 

detidamente os autos, verifico das imagens gravadas no CD apresentado 

no presente feito através do ID 14175137, que a parte ré conseguiu 

demonstrar a efetiva entrega dos produtos eletrônicos a parte reclamante. 

Ora, as imagens demonstram que às 03:51, horário da gravação, a parte 

autora acompanhada de um homem e uma mulher chegam ao local de 

conferência dos produtos eletrônicos, onde a preposta da parte ré, retira 

01 (uma) caixa de TV, 01 (uma) caixa que aparenta ser Playstation e, as 
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03:52:16 passa o verificador de códigos em uma caixa branca que 

aparenta ser de celular, a qual fora colocada dentro da sacola às 03:52:35 

e deixada em cima do balcão. Ademais, as 03:56:03, horário da gravação, 

o homem que estava ao lado da parte reclamante, retira de dentro da 

sacola a caixa de celular e mostra para a mulher que também os 

acompanhava, passando a verificar o produto e guardando novamente na 

sacola as 03:56:34, horário da gravação, ato contínuo, colocando a 

referida sacola em sua posse, no braço esquerdo. Ainda, se infere da 

gravação, que o mesmo homem que acompanhava a parte demandante as 

03:57:43, horário da gravação, ainda com a sacola no braço, se dirige até 

a TV adquirida pela parte autora, retirando tal aparelho, sendo que todos 

os três deixam o local de conferência às 03:58:23, de posse de todos os 

produtos eletrônicos. Ora, o que se extrai dos autos, é que o produto fora 

entregue pela ré, ao passo que se de fato ocorreu o extravio do objeto, 

este se deu por distração e falta de vigilância da parte reclamante e seus 

acompanhantes. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial 

majoritário, senão vejamos: RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BOLSA 

SUBTRAÍDA DO CARRINHO DE COMPRAS – DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA DO 

CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SUPERMERCADO 

– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – 

RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO – RECURSO DAS RECLAMANTES 

PREJUDICADO. 1 – O supermercado não responde pelos danos causados 

ao cliente decorrentes de furto de objetos pessoais não depositados em 

guarda-volume, notadamente quando há conduta desidiosa e negligente do 

consumidor. 2 – Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido. 

3 – Recurso das reclamantes prejudicado. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 126744120118110002/2013, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 17/07/2013) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE 

CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ. 

DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA PRÓPRIA AUTORA. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. 1. Alega a parte autora que estava no interior 

do estabelecimento comercial da ré, provando um casaco, quando deixou 

o seu de lado, com um celular no bolso. Ao retomar seu casaco, verificou 

que seu aparelho celular havia sido furtado. Requer indenização material, 

no valor do celular. 2. O casaco de propriedade da autora encontrava-se 

sob sua guarda, ao seu lado, sendo desta a culpa exclusiva pelo descuido 

e consequente furto. Não há nexo causal no relato. Descurou a autora no 

seu dever de guarda e vigilância sobre seus pertences. Quanto ao furto 

em si, ausente a responsabilidade da ré. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005416441, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/06/2015). Grifo nosso 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE 

BOLSA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GUARDA E 

VIGILÂNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU 

POR FORÇA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sustenta a demandante que teve 

sua bolsa furtada do encosto da cadeira na qual estava sentada, dentro 

do restaurante requerido. Com relação à responsabilidade do requerido, 

esta resta afastada por força do art. 14, § 3º, II, do CDC. Afinal, embora os 

estabelecimentos comerciais estejam obrigados a manter condições 

mínimas de segurança, tal dever possui certos limites. O bem furtado 

(bolsa) é objeto pessoal e, evidentemente, o estabelecimento não pode 

sobre ele exercer controle total, o que, aliás, seria faticamente impossível. 

Em verdade, foi a autora quem se descuidou do dever de guarda e 

vigilância do seu próprio pertence, deixando-o na guarda de uma cadeira, 

em local de constante movimento de pessoas. Deste modo, confirmo a 

sentença de improcedência, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005367172, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 26/03/2015). Grifo nosso CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. FURTO DE OBJETO PESSOAL NAS DEPENDÊNCIAS DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RECORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA 

CONSUMIDORA, QUE NEGLIGENCIOU A GUARDA DE SUA BOLSA. 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA. ARTIGO. 

14, § 3º, INCISO II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO RECONHECÍVEIS NA 

ESPÉCIE, CUIDANDO-SE DE MEROS DISSABORES INTEGRADOS À ROTINA 

DO COTIDIANO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A CULPA 

EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR ELIDE A RESPONSABILIDADE 

INDENIZATÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 14 DO CDC. ASSIM, SE 

DEMONSTRADO QUE TUDO SE DEU, NÃO POR AÇÃO DE EMPREGADOS 

OU ADMITIDOS NO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO, MAS EM RAZÃO 

DE FATOS QUE NÃO PODERIA EVITAR, TAL COMO NO PRESENTE CASO, 

DE FURTO NO INTERIOR DE SEU ESTABELECIMENTO QUANDO A 

CONSUMIDORA DETINHA A POSSE, GUARDA E VIGILÂNCIA DE SUA 

BOLSA, O FORNECEDOR TEM CESSADA A SUA RESPONSABILIDADE. 2. 

TENDO O FATO OCORRIDO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, 

QUE SE MOSTRARA NEGLIGENTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DE SUA 

BOLSA ENQUANTO ALMOÇAVA, EXCLUÍDO ESTÁ O NEXO CAUSAL QUE 

LIGARIA O FORNECEDOR AOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA 

CONSUMIDORA, INEXISTINDO, NESTES MARCOS, PORTANTO, A 

RESPONSABILIDADE DO SUPERMERCADO DE INDENIZAR OS DANOS 

MATERIAIS SUPORTADOS PELA AUTORA. 3. "CIVIL. CDC. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE OBJETO EM 

RESTAURANTE DE HOTEL. HÓSPEDE QUE, APÓS ESCOLHER MESA PARA 

O DESJEJUM, DIRIGE-SE AO BUFFET, DEIXANDO SUA MALETA 

DESVIGIADA EM CIMA DA CADEIRA, VINDO ESTA A SER SUBTRAÍDA 

POR DESCONHECIDO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA RELAÇÃO DE 

DEPÓSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, QUE NEGLIGENCIOU 

NA GUARDA DE SEUS PERTENCES. RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, 

INCISO II, DO CDC. O HOTEL É RESPONSÁVEL PELOS BENS DOS 

HÓSPEDES, QUANDO DEIXADOS NOS QU ARTOS OU EM LOCAIS 

ESPECIALMENTE DESTINADOS À SUA GUARDA. NÃO, PORÉM, PELOS 

OBJETOS QUE OS HÓSPEDES CARREGAM CONSIGO, POIS NESSE CASO, 

O DEVER DE VIGILÂNCIA SOBRE OS OBJETOS É DE QUEM OS DETÊM. 

AGE COM NEGLIGÊNCIA O HÓSPEDE QUE, ESTANDO DE POSSE DE SUA 

MALETA, AO FAZER A REFEIÇÃO MATINAL NO RESTAURANTE DO 

HOTEL, DEIXA-A SOBRE UMA CADEIRA, SEM QUALQUER VIGILÂNCIA, 

ENQUANTO VAI SERVIR-SE NO BUFFET, OPORTUNIZANDO A QUE UM 

MELIANTE QUALQUER VIESSE A SUBTRAÍ-LA, NÃO SE PODENDO 

RESPONSABILIZAR O ESTABELECIMENTO PELO FATO." (ACJ 

2004.01.1.041254-0, RELATOR JUIZ JESUÍNO RISSATO, SEGUNDA 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

JULGADO EM 28/09/2005, DJ 25/10/2005, P. 124). 4. O FURTO DE BENS 

PESSOAIS, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, É RAZÃO PARA 

IRRITAÇÃO E ABORRECIMENTO, ENTRETANTO NÃO É, POR SI SÓ, CAPAZ 

DE CARACTERIZAR O DANO MORAL. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 

É UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE MERO ABORRECIMENTO E IRRITAÇÃO 

ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL. 5. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA 

LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR MILITAR A APELANTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA 

G R A T U I T A .  ( P r o c e s s o :  A C J  8 2 0 3 6 8 6 2 0 0 7 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0082036-86.2007.807.0001 - Relator(a): JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, 

Julgamento: 26/05/2009, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Publicação: 

29/06/2009, DJ-e Pág. 204)(Grifei) Conclui-se que não há nexo causal 

entre a atuação da parte reclamada e os danos suportados pela parte 

reclamante, isto porque, restou demonstrado nos autos a entrega dos 

produtos em favor da parte autora e seus acompanhantes, de modo que, 

mesmo que tenha ocorrido o extravio do produto, não é possível imputar à 

reclamada a responsabilidade por fato alheio a sua atuação. Inexistindo 

ato ilícito praticado pela parte ré, indevida será a indenização por danos 

morais e materiais pleiteada pela parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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VANESSA GARBELINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000257-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANESSA GARBELINI 

SERAFIM REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de processo movido por VANESSA GARBELINI 

SERAFIM, em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

Conforme consta nos autos, através do documento de ID 15231896, as 

partes informam que compuseram acordo, requerendo o arquivamento do 

feito. Isso posto, faz-se necessário a homologação e extinção do feito. O 

Artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação;” Assim, ante o acordo entabulado entre as partes e, 

considerando o integral adimplemento, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001848-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS GUADAGMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001848-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MAURINA RODRIGUES DOS 

SANTOS GUADAGMIM. REQUERIDO: AYMORE. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

processo movido por MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS GUADAGNIN, 

em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A. Conforme consta nos autos, através do documento de ID 15933888, 

a parte ré informa que compuseram acordo, requerendo o arquivamento 

do feito. Isso posto, faz-se necessário a homologação e extinção do feito. 

O Artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação;” Assim, ante o acordo entabulado entre as partes e, 

considerando o integral adimplemento, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMBERG PINHEIRO LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001646-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILDEMBERG PINHEIRO 

LEITAO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por GILDEMBERG PINHEIRO LEITAO, em desfavor 

ITAU UNIBANCO S/A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação, alega a parte reclamada, 

em síntese, que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo o que se falar 

em indenização por danos morais, pugnando ao final pela improcedência 

da demanda e condenação da parte autora em litigância de má-fé. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é a parte autora nega a 

existência de débitos junto a parte reclamada, que ensejou o apontamento 

nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a parte 

reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, bem como, tenha 

asseverado na contestação (ID 15700783 - Pág. 2) a existência de 

contrato, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, em especial, o referido contrato, a fim de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes e o 

principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, 

de acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer 
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comprovação do débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem 

como, esta última sequer conseguiu demonstrar nos autos o possível 

contrato firmado entre as partes, ou ainda, não trouxe qualquer outro 

documento assinado pela parte autora, apto a demonstrar a composição 

do débito levado a registro junto aos órgãos de proteção de crédito. 

Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte 

demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de 

contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse 

particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, 

demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Outrossim, a parte 

ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a 

origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Nesse 

sentido, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome (ID 14218261), havendo apontamento PREEXISTENTE ao 

discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte 

reclamada e, discutida aqui, é POSTERIOR a outra negativação. Ademais, 

a fim de evitar futuros questionamentos da parte demandante, verifico que 

a mesma informou na exordial que a súmula 385 do STJ se torna 

inaplicável ao caso em comento, informando que os apontamentos são 

POSTERIORES ao discutido aqui, porém, razão na assiste a parte 

demandante, ante a existência de apontamento ANTERIOR. Outrossim, 

com a diligência habitual deste juízo, em pesquisa ao sistema PJE, verifico 

a existência de processo tombado sob nº 1001644-21.2018.8.11.0010, o 

qual a parte autora demanda COMERCIAL VISOTICA LTDA - ME, apontado 

como credor da primeira restrição trazida nestes autos, entretanto, ainda 

permanece a restrição realizada por CEF, com data de inclusão em 

13/06/2016, portanto PREEXISTENTE à discutida na presente demanda. 

Vejamos o teor do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, preexistente a discutida na ação, não há 

se falar em indenização por dano moral, hipótese verificada nos autos. 

Nesse sentido, torna-se aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 

385 do STJ, vez que existe inscrição preexiste legítima à discutida nos 

autos. Eis o entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgando PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos 

alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais, nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANNE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000713-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: DAIANNE DE SOUZA RODRIGUES Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME, em 

face de DAIANNE DE SOUZA RODRIGUES. Analisando detidamente os 

autos, verifico que não houve sucesso da parte exequente em 

providenciar a citação da parte executada. Ora, nota-se que a parte 

exequente fora devidamente intimada para providenciar citação da parte 

executada, manifestando no ID 16377066 pela extinção e arquivamento do 

feito. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MARTINIANO XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001868-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: CAMILA MARTINIANO XAVIER Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME, em 

face de CAMILA MARTINIANO XAVIER. Analisando detidamente os autos, 

verifico que não houve sucesso da parte exequente em providenciar a 

citação da parte executada. Ora, nota-se que a parte exequente fora 

devidamente intimada para providenciar citação da parte executada, 

manifestando no ID 16364997 pela extinção e arquivamento do feito. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; Desta forma, não há motivos para que este processo continue 

tramitando. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 

54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMBERG PINHEIRO LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL VISOTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001644-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILDEMBERG PINHEIRO 

LEITAO REQUERIDO: COMERCIAL VISOTICA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por GILDEMBERG PINHEIRO LEITAO, 

em desfavor de COMERCIAL VISOTICA LTDA - ME. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em que pese a 

parte ré tenha sido devidamente citada para comparecer em audiência de 

conciliação, conforme se infere do ID 15713055, a mesma não 

compareceu ao ato, tampouco justificou sua ausência. Inexistindo 

preliminares, passo a análise do mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é a parte autora nega a 

existência de débitos junto a parte reclamada, que ensejou o apontamento 

nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamada não compareceu à audiência de conciliação, muito 

embora tenha sido citada para o ato, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 
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Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, 

assim a decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus 

efeitos é medida que se impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, 

cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente o efetivo cumprimento de suas 

obrigações, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Incumbe a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Nesse sentido, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as 

partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 

apontamentos negativos em seu nome (ID 14217920), havendo 

apontamentos PREEXISTENTES ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outras negativações. Ademais, a fim de evitar futuros 

questionamentos da parte demandante, verifico que a mesma informou na 

exordial que a súmula 385 do STJ se torna inaplicável ao caso em 

comento, informando que os apontamentos preexistentes são objeto de 

discussão judicial, contudo, ressalto que NÃO HOUVE QUALQUER 

COMPROVAÇÃO nos autos. Outrossim, com a diligência habitual deste 

juízo, em pesquisa ao sistema PJE, verifico a existência de processo 

tombado sob nº 1001646-88.2018.8.11.0010, o qual a parte autora 

demanda ITAU UNIBANCO S/A, apontado como credor da segunda 

restrição trazida nestes autos, entretanto, ainda permanece a restrição 

realizada por CEF, com data de inclusão em 13/06/2016, portanto 

preexistente a presente demanda. Vejamos o teor do enunciado da súmula 

385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, havendo 

legítima inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, preexistente a 

discutida na ação, não há se falar em indenização por dano moral, 

hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se aplicável, no caso 

em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que existe inscrição 

preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o entendimento da Corte 

Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DISCUSSÃO QUANTO 

À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDAS 

ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a revelia da parte ré, 

julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - 

determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com 

espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 
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conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002333-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO CELSO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002333-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE RODRIGO CELSO 

LEITE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por ANDRE RODRIGO CELSO LEITE, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de eventual 

pedido de desistência e ausência de comprovante original dos órgãos de 

proteção ao crédito, afirmando no mérito que a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora em litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

arguida pela parte ré, no que toca a eventual pedido de desistência, vez 

que não verificado no presente feito. No mesmo sentido, tenho que deve 

ser indeferida a preliminar de ausência de comprovante original dos 

órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que os documentos 

trazidos nos autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora não reconhece os débitos que ensejaram a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em 

pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, 

observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, 

que comprovasse a prestação do serviço ou sua disponibilização em 

favor da parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva 

prestação dos serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos 

débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação do 

débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, esta última 

sequer conseguiu demonstrar nos autos o possível contrato firmado entre 

as partes. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça 

de resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, 

faturas, as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, 

se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ainda, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 
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capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

POSTERIOR ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior as demais negativações. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, nos termos da súmula 

54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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1002329-28.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDELICE MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por VALDELICE MARIA DOS SANTOS, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de eventual 

pedido de desistência e ausência de comprovante original dos órgãos de 

proteção ao crédito, afirmando no mérito que a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora em litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

arguida pela parte ré, no que toca a eventual pedido de desistência, vez 

que não verificado no presente feito. No mesmo sentido, tenho que deve 

ser indeferida a preliminar de ausência de comprovante original dos 

órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que os documentos 

trazidos nos autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora não reconhece os débitos que ensejaram a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em 

pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, 

observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, 

que comprovasse a prestação do serviço ou sua disponibilização em 

favor da parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva 

prestação dos serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos 

débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação do 

débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, esta última 

sequer conseguiu demonstrar nos autos o possível contrato firmado entre 

as partes. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça 

de resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, 

faturas, as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, 

se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ainda, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 391 de 733



enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 – 

determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002089-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KAROLINA FACCO SANTANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por KAROLINA FACCO SANTANA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito negociado 

junto a parte ré, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito 

e indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que a suspensão dos 

serviços se deram em razão de quebra do contrato pela parte autora, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora em litigância de má-fé. Inexistindo 

preliminares, passo à análise de mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, nos termos do art. 341, do CPC, salvo tratar de fato não 

admissível de confissão, houver ausência de instrumento considerado 

pela lei como essencial para o ato ou houver contradição dos fatos com a 

defesa, analisada em conjunto. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não impugnou os fatos trazidos pela parte autora na exordial, 

tornando-se tais fatos incontroversos. Assim, conforme preceitua o Art. 

374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos no processo 

como incontroversos, como ocorreu no presente. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma 

ter realizado a negociação dos débitos junto a empresa ré, que mesmo 

após a realização do pagamento do acordo, inseriu seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Ora, analisando detidamente os autos, verifico que 

a parte ré apresentou contestação genérica, que em nada serve para o 

deslinde do feito, vez que afirma que o bloqueio da linha se deu por falta 

de pagamento. Ademais, a parte ré sequer demonstrou ao que se referem 

os débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, ou ainda, que tais 

débitos não estavam contemplados no acordo e pagamento realizado pela 

parte reclamante. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte autora o 

comprovante de pagamento do acordo realizado junto a parte ré, bem 

como, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do 

qual a mesma afirma estar englobado em tal acordo. No presente caso, 

estão mais que evidenciados os requisitos que ensejam a reparação por 

danos morais puros experimentados pela reclamante. Impende salientar 

que a parte reclamada não juntou nenhum documento com a sua defesa, 

restando-a debalde. Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Considerando que a parte reclamada apresentou a sua defesa 

tempestivamente, porém, não trouxe provas que comprovassem ao 

contrário do alegado pela parte reclamante, e verificado que os fatos 

aduzidos na inicial foram devidamente comprovados, não há como não 

reconhecer o direito inicial pleiteado, uma vez que a parte reclamada violou 

um direito da parte autora. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 
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Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência do débito é medida que 

se impõe. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela 

de urgência deferida, declarando inexigível o débito discutido na presente 

demanda; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002330-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSELIA SABINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002330-13.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA JOSELIA SABINO 

FERREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por MARIA JOSELIA SABINO 

FERREIRA, em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A. 

Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao 

final a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de prescrição, impossibilidade de 

deferimento de justiça gratuita e necessidade de regularização 

processual, afirmando no mérito que a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo 

o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e pedido contraposto. É 

o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela 

parte ré, no que toca a alegada prescrição reparatória, tendo em vista sua 

inocorrência, vez que o diploma consumerista prevê prazo prescricional 

de 5 (cinco) anos, lapso temporal não verificado no presente feito. No 

mesmo sentido, tenho que deve ser indeferida a preliminar de 

impossibilidade de deferimento da justiça gratuita, tendo em vista que a 

gratuidade em primeiro grau é a regra, sendo devido custas apenas em 

eventual fase recursal, hipótese não verificada. Rejeito ainda a preliminar 
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de necessidade de regularização processual alegada pela parte ré, sob o 

fundamente de comprovante de endereço em nome de terceiro, tendo em 

vista que os documentos trazidos nos autos apresentam informações 

verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora não reconhece os débitos que ensejaram a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em 

pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, 

observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, 

que comprovasse a prestação do serviço ou sua disponibilização em 

favor da parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva 

prestação dos serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos 

débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação do 

débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, esta última 

sequer conseguiu demonstrar nos autos o possível contrato firmado entre 

as partes. Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, 

deveria a parte demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, 

seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo 

inerte nesse particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao 

credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Outrossim, 

a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar 

a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

POSTERIOR ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior as demais negativações. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 394 de 733



vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, nos termos da súmula 

54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000168-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

MARISTELA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

EDSON VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JURACI VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JAVA CATARINA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

ANDREIA VOLPATO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMALIA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JANETE MARIA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JAIR VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO HIROYUKI HATAOKA OAB - PR26653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUARA 

Processo n.º 1000168-21.2018.8.11.0018 Oficial de Justiça: Ana Cláudia 

Teixeira Borges CERTIDÃO Certifico que, analisando o referido mandado, 

nota-se que há dois atos de PENHORA E AVALIAÇÃO a serem cumpridos 

EM UMA FAZENDA com área de 2.481,665has, distante cerca de 107 km 

da cidade de Juara, Estrada Itapaiúna, e que fora recolhido pela parte 

apenas o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) à título de diligência para 

o deslocamento do Oficial de Justiça. Por se tratar de um ato complexo, 

necessitando, assim, do auxilio de mais um meirinho, sendo que os 

mesmos devem constatar a existência física da área, afilar e constatar as 

divisas, relacionar benfeitorias e efetuar pesquisa de valores por hectare 

com profissionais da área na região, requeiro a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento das diligências iniciais no valor de R$ 2.517,15 

(dois mil, quinhentos e dezessete reais e quinze centavos). Ressalto que 

o pagamento da diligência deve ser efetuado através da emissão de guia a 

ser emitida no site do TJMT, tudo conforme determina o Provimento 

07/17-CGJ. Ante, ainda, a complexidade do ato e o período chuvoso, que 

dificulta o deslocamento até a área, requeiro a dilação do prazo para 

cumprimento do mandado em pelo menos 20 dias, conforme dispõe o art. 

676, parágrafo único da CNGC do TJMT. Dou fé. Juara – MT, 28 de 

Novembro de 2018. Ana Cláudia Teixeira Borges Oficial de Justiça e 

Avaliador Matrícula n. 33283

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001058-57.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT0016783A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO 

(REQUERIDO)

JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO (REQUERIDO)

GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO (REQUERIDO)

TALITA CHRISTIANE SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão Proceder a 

intimação da parte autora pra efetuar o depósito de diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento das determinações.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-44.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Certifico, que em contato com esta secretaria o Sr. 

Oficial de Justiça Ruannyto Pereira de Melo, informou que o períto médico, 

Ricardo Leandro Felipe, agendou perícia para o dia 19/12/2018 às 15:00, 

no hospital e maternidade São Lucas de Juara/MT. JUARA, 5 de dezembro 

de 2018. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104318 Nr: 147-62.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alexandre Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial e condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

a conceder em favor do autor CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS, o benefício de assistência social, no valor de um (01) salário 

mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo, em 

31/10/2016. Condeno ainda a requerida no pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil e da Súmula nº 

111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Juros de 

mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, 

ambos desde a citação.Sentença sujeita a reexame necessário (Súmula 

490 do STJ).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto nos artigos 786 e 412, § 5º, I da 

CNGC.Nos termos do art. 496, § 3º, inciso I do CPC, prescindível o 

reexame necessário.Em relação ao pagamento, proceda-se, 

obrigatoriamente, conforme dispõe a Resolução nº 405 de 

09/06/2016.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109452 Nr: 2765-77.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando de Oliveira Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo que mais consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, por conseqüência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil.Diante da concessão de justiça gratuita deixo de condenar 

o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os 

autos. P.R.I.C.As providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73946 Nr: 3145-08.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT/13431-B, Marcos Vinicius Lucca Boligon - 

OAB:12099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em que a parte requerida alegou que 

a sentença embargada foi contraditória e, por essa razão, pugnou pela 

modificação do provimento judicial de primeiro grau.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Primeiramente, conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Demais disso, analisando a sentença atacada não vislumbro nenhuma 

obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que os 

embargos almejam a reforma da decisão, consoante expresso registro do 

embargante.

 De início, anoto que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

COMPLEMENTAR o acórdão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas.

 Assim, somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a 

tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

 No caso em tela, respeitando entendimentos diversos, tenho que este 

juízo não pode anular a própria sentença, razão pela qual, “data venia” 

com fundamento no art. 1022 do CPC/2015, não acolho os presentes 

embargos.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63428 Nr: 841-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felomena Dias Preguiça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 Vistos, etc.

Despachei nos autos em apenso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18980 Nr: 1444-27.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felomena Dias Preguiça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., 

Pedro Jorge Preguiça, Moises Jorge Preguiça, Maria Jorge Teixeira, 

Zaqueu Jorge Preguiça, Daniel Jorge Preguiça, Paulo Jorge Preguiça, Aida 

Jorge Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 Vistos, etc.

Defiro a habilitação dos herdeiros da falecida Felomena Dias Pregui~ça, 

conforme petição e documentos de fls. 149/153.

Expeça-se alvará de levantamento das quantias depositadas às fls. 29/30 

(autos código 63428), conforme dados bancários informados às fls. 34, 
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verso dos autos em apenso.

Após, arquivem-se ambos os processos com as catelas legais.

Imtimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106599 Nr: 1472-72.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra, Fernando Martins 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o alegado pelo exequente, bem como diante dos documentos 

anexados a sua manifestação (ref: 18), havendo mudança quanto ao 

prosseguimento da execução, nos termos do art. 10 do CPC, determino a 

intimação pessoal dos executados para querendo se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a ausência de manifestação 

implicará em aceitação tácita do alegado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78426 Nr: 1312-18.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Rejane Iara Snidarsis - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 SENTENÇA

Vistos etc.

Afere-se da petição e anexo (ref: 165) que as partes transacionaram 

quanto ao objeto da lide.

Considerando a regularidade do acordo apresentado HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a composição entabulada entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, 

do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas. Sendo necessário a nomeação de Defensor Dativo, arbitro 

honorários advocaticios em favor da Dra Lindamir Macedo Paiva em 03 

URH'S a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, expedindo-se certidão 

para cobrança a requerimento do necessário.

P.R.I. Com o transito em julgado, o que deverá ser certificado, arquive-se 

com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107765 Nr: 2041-73.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cicero dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de beneficio previdenciário proposta por José Cicero 

dos Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, onde 

após agendamento da perícia, o requerente não foi encontrado no 

endereço declinado nos autos (ref: 26).

Intimado através de seu advogado para que informasse seu atual 

paradeiro, o mesmo quedou-se inerte, conforme certidão de Ref: 34.

Assim, evidente a falta de interesse no prosseguimento do feito pelo 

requerente que abandonou os autos, motivo pelo qual julgo extinto o feito 

sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e honorários.

Intime-se pelo DJE e após, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72732 Nr: 2548-39.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Atlética Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam a sentença 

embargada foi contraditória e obscura, por essa razão, pugnaram pela 

modificação do provimento judicial de primeiro grau.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Primeiramente, conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Demais disso, analisando a sentença atacada não vislumbro nenhuma 

obscuridade, contradição ou omissão, fato que demonstra que os 

embargos almejam a reforma da decisão, consoante expresso registro 

das partes.

 De início, anoto que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

COMPLEMENTAR o acórdão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas.

 Assim, somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a 

tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

 No caso em tela, respeitando entendimentos diversos, tenho que este 

juízo não pode anular a própria sentença, razão pela qual, “data venia” 

com fundamento no art. 1022 do CPC/2015, não acolho os presentes 

embargos.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92521 Nr: 2906-33.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinolla de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 10 do CPC, diga o requerido quanto ao alegado pelo 

requerente (ref: 34), no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93530 Nr: 3453-73.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Filho e Cia Ltda - ME, Jeverson Souza 

Oliveira, Jose Vitorino de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte exequente informou que houve o pagamento do débito (Ref: 30), 

requerendo assim a extinção do feito.

Considerando o pagamento do débito, a extinção do processo é medida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 397 de 733



que se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte executada. Em caso de não pagamento das 

custas devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99919 Nr: 6629-60.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Filho e Cia Ltda - ME, Jose Vitorino de 

Oliveira Filho, Jeverson Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Afere-se dos autos que o exequente informou a liquidação do débito pelo 

executado (Ref: 40).

Considerando o pagamento do débito, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte executada. Em caso de não pagamento das 

custas devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106393 Nr: 1346-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Dionízio Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua necessidade em 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98695 Nr: 6001-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIZE TRANSPORTES LTDA, Alcides Szulczewski Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Gonçalves Mendes Neto 

- OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Proceder a intimação da parte autora nos termos da petição acostada 

pelo executado de ref. 59, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70693 Nr: 1630-35.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Nos termos do artigo 10 do CPC, impulsiono o presente feito para 

promover a intimação da executada, nos termos das informações de ref. 

56, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67494 Nr: 29-91.2015.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flavio Ribeiro - OAB:3080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino que seja Oficiado ao 

INDEA/MT, DETRAN/MT, Cartório do 1º Ofício de Juara/MT e Cartório de 

Registro de Novo Horizonte do Norte/MT para que informem acerca de 

bens existentes em nome do requerente, bem como de seu genitor Alizeu 

dos Santos.

Oficie-se, ainda ao Laticínio de Juara/MT (MULTIBOM) para que informe se 

o requerente possui cota parte do resfriador e qual o valor de eventual 

renda mensal.

Após a juntada das informações, intimem-se as partes para querendo se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 4810-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Wander Coronado, Luiz 

Gonçalves Torres, José Roberto Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E

 Vistos etc. Ante o choque de pauta com a 2ª Vara de Juara redesigno 

audiência para o dia 19/02/2019 às 14h30min para a colheita de 

depoimento pessoal dos requeridos e oitiva das testemunhas do ministério 

Público que não foram intimadas, bem como declaro precluso a oitiva de 

testemunhas pela defesa eis que ora não arroladas, ora não se fizeram 

presentes nesta data. Contudo defiro a dilação de prazo para a juntada da 

prova empresta cujo prazo fixo em 30(trinta) dias. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se as testemunhas (fls. 1727) e o Requerido Luiz 

Gonçalves Torres. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69816 Nr: 1203-38.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarinão Comercio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Paranorte Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonny Zulauf - OAB:3799-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdriangelo Samuel 

Fonseca - OAB:6953

 Vistos etc.

Ante o alegado pelo requerente (ref: 36), diga o requerido no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100467 Nr: 6919-75.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 .Estando as partes devidamente representadas passo à análise das 

preliminares arguidas pelo requerido.DA ILEGITIMIDADE PASSIVAO 

requerido arguiu sua ilegitimidade face a área objeto do queimada não lhe 

pertencer.Da análise dos autos de infração de fls. 43 e 59 constata-se 

que foram lavrados em nome do requerido. Aliás, coaduno do 

entendimento de que a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, 

independentemente de terem sido os causadores do dano (propter rem) 

sendo que o alegado pelo requerido, confunde-se com o mérito, motivo 

pelo qual a rejeito....Superado as preliminares levantadas pelo requerido, 

fixo como pontos controvertidos a existência do dano ambiental, nexo 

causal e ação ou omissão do requerido, bem como eventual valor a ser 

indenizado a coletividade. Defiro a produção de prova documental com as 

ressalvas legais. Defiro a produção de prova oral consistente na colheita 

de depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e as que 

devem ser arroladas pelo requerido no prazo de 15 dias, sob pena de 

preclusão.Designo o dia 25/03/2019 às 15:30 para oitiva das testemunhas 

residentes nesta comarca. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público sendo atribuição do requerido a intimação das suas 

testemunhas.Havendo testemunhas residentes fora desta comarca, 

expeça-se carta precatória para sua oitiva, intimando-se as 

partes.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91127 Nr: 2254-16.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bonsucesso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os embargos à execução por estarem presentes os requisitos do 

art. 319, do NCPC e passo a análise do pedido liminar.

Trata-se de “Embargos à Execução Fiscal” proposta por Banco 

Bonsucesso S.A, , contra a Fazenda Pública Municipal, todos qualificados 

nos autos.

Os embargantes apresentam a presente medida em razão da execução 

fiscal proposta pela embargada, a qual executa CDA referente multa do 

PROCON.

Preliminarmente alega nulidade do auto de infração que deu origem a CDA 

que embasa a execução fiscal, bem como à ausência de infração a norma 

consumerista e concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Vieram os autos conclusos.

INTIME-SE a parte embargada para apresentar impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 17 da Lei 6.830/1980.

DETERMINO a suspensão do processo principal, certificando-se.

DETERMINO que sejam os presentes autos apensados ao processo 

executivo Código 67485 (virtual).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88626 Nr: 1002-75.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Gonçalves Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franscielle Maria de Souza - 

OAB:20471-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício pensão por morte devida desde o dia 16/10/2015 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal.A 

correção monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo 

STJ no REsp 1.492.221, no qual fixou o IPCA como índice de atualização 

monetária a ser aplicado a todas as condenações judiciais de natureza 

previdenciária. Os Juros moratórios deverão ser aplicados segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97). 

A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação de fazer), 

por aplicação do art. 497 do CPC. Condeno ainda a requerida no 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do § 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de 

Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, 

I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora.Dispensável o reexame necessário..... Intimem-se a parte 

requerente por DJE, bem como a requerida devendo ser remetido os autos 

via postal ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, conforme disposto 

artigo 412, § 4º e § 5º, da CNGC.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66452 Nr: 3351-56.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria 

por invalidez permanente, no valor de um salário mínimo, julgando extinta a 

ação com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurad Paulo Roberto da Silva.2.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez.3.Data do início do 

benefício08/04/2014 (data da cessação do beneficio)4.Renda mensal 

inicial: um salário mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação 

da sentença (caso ainda não tinha sido implantado).Destacando que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, antecipo os efeitos da tutela, para o fim de determinar a 

implantação do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 30 (trinta) dias.Condeno ainda a requerida no pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos 

termos do § 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil e da 

Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Juros de 

mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, 

ambos desde a citação.Dispensável o reexame necessário.Intimem-se a 

parte requerente por DJE, bem como a requerida devendo ser remetido os 

autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, conforme 

disposto artigo 412, §§ 4º e 5º, da CNGC.Em relação ao pagamento, 

proceda-se, obrigatoriamente, conforme dispõe a Resolução nº 405 de 

09/06/2016.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87043 Nr: 226-75.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria 

por invalidez permanente, no valor de um salário mínimo, julgando extinta a 

ação com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurad Maria José da Silva Mariano.2.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez.3.Data do início do benefíci 

19/12/20164.Renda mensal inicial: um salário mínimo.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido 

implantado).Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, antecipo os efeitos da tutela, para o 

fim de determinar a implantação do benefício, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias.Condeno ainda a requerida no 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do § 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de 

Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, 

I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora.Juros de mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F da 

Lei 11.960 de 2009, ambos desde a citação.Dispensável o reexame 

necessário.Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto artigo 412, §§ 4º e 5º, da CNGC.Em 

relação ao pagamento, proceda-se, obrigatoriamente, conforme dispõe a 

Resolução nº 405 de 09/06/2016.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 3532-52.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Francisco do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Tramontina - 

OAB:4728, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 DECIDO.Pelo exposto, JULGO inteiramente procedente o pedido aduzido 

na inicial, na forma do art. 487, I, do NCPC, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e 

exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno 

definitiva. Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.P. R. I. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87285 Nr: 381-78.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Matzenbacher 

Zarpelon - OAB:OAB/SP 335.279, Felipe Esbroglio de Barros Lima - 

OAB:OAB/SP 310.300, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da requerente 

para que junte a fatura questionada no valor R$ 3.584,72 (três mil, 

quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), eis que 

parcialmente legível, no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84187 Nr: 4220-48.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Cardoso Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZABETH CARDOSO MENDES, Cpf: 

53715462191, Rg: 16.396.908-5, Filiação: João Antonio Cardoso e de Julia 

Maria Cardoso, data de nascimento: 15/12/1965, brasileiro(a), natural de 

Floreal-SP, viuvo(a), comerciaria, Telefone 99251727. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ELIZABETH CARDOSO 

MENDES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20166973/2016. Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/07/2016

 - Valor Total: R$ 17.782,00 - Valor Atualizado: R$ 17.782,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 30 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60827 Nr: 3440-16.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42644 Nr: 3072-75.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Bertaço Gotardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 
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Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43239 Nr: 350-34.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Serrano Cavassani - 

OAB:196.162-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias para cumprimento do mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32843 Nr: 693-35.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelina Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 2874-67.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Brito Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59644 Nr: 2181-83.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 20859 Nr: 3245-75.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jocelino de Oliveira Neto, Lucia 

Helena Borges Oliveira, Ana Maria Derenuusson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o 

pleito de fls. 117. Altere-se a capa dos autos para constar no polo passivo 

Espolio de Jocelino de Oliveira Neto.Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens a 

penhora, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62963 Nr: 413-88.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248.505 SP, JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 226132, Jose Martins - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a petição de fl. 81. Ratifique-se a distribuição, tendo em vista a 

substituição processual ativa.

II – Comprove a ora requerente, Iresolve, a notificação do devedor quanto 

aos termos da cessão.

III – Por fim, intime-se a requerente para que impulsione o feito, pugnando o 

que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57167 Nr: 3405-90.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Galeno de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Diante das informações de cessão de credito e juntada dos documentos 

comprovatórios (fl. 49/61), determino que proceda-se a modificação do 

polo ativo da demanda para fazer constar o da IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, observando ainda o 

cadastro do patrono da empresa, conforme petitório de f. 49.

No mais, INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

acoste aos autos prova da notificação da parte Requerida, ora Devedora, 

quanto ao seu “novo” credor, conforme delineado no art. 290 do Código 

Civil, eis que a razão de notificação de que trata o artigo tem o fito de 

evitar que o devedor, ignorante da cessão realizada, venha a ser 

novamente demandado pela dívida, quando paga ao antigo devedor, ou 

ainda que procure aquele para negociar seu débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41497 Nr: 1936-43.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jose Mussi - rep. Alcides Allonso Mussi, 

Espolio de Natividade Allonso Mussi- rep. Alcides Allonso Mussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Martinez Campana, Donizete 

Requine Gonçalves, Dallier Gallo, Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo 

Ramão Medina, Armindo Ramão Medina, Cartório do 2º Serviço Notarial e 

Registral de Juara-MT., Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis e 

Titulos de Juara., Cartório de Registro Civil de Novo Horizonte, 1º 

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REG. IMÓVEIS DE DIAMANTINO MT, 

Serviço Notarial e Registral de Diamantino-MT., Serviço Notarial e Registral 

de Guiratinga-MT., Serviços Notarial e Registral de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira - 

OAB:12982/SP, MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Fabrício Garbini 

Martins - OAB:111.575, Darcy Capistrano de Oliveira Filho - 
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OAB:11.031, Eduardo Capistrano de Oliveira - OAB:11569, Felipe de 

Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B, 

Rhandersson Lamin Resende - OAB:107.558

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de Carta Precatória fl.596/598, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84724 Nr: 4517-55.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Fernandes Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação do executado, intime-se a exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120836 Nr: 7601-93.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Ferraretto Suares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B/MT

 Intimar defesa do reeducando para se manifestar sobre o cálculo de pena 

de ref. 9.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 77498 Nr: 918-11.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erni Loose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNI LOOSE, Cpf: 84560592268, Rg: 

1601729-3, Filiação: Luiza Marafon Loose e Darci Lauri Loose, data de 

nascimento: 26/02/1984, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, solteiro(a), 

operador de máquinas, Telefone (66) 99674-5316. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar o acusado ERNI LOOSE pela prática do crime 

de ameaça, praticada no âmbito das relações domésticas, de modo que 

passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância 

ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA DA 

PENAAnalisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto 

que:Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos 

antecedentes criminais, verifica-se que o acusado possui outra ação 

penal em andamento, contudo, não será considerada para fins de maus 

antecedentes, tendo em vista a redação contida na Súmula 444 do STJ; no 

que se refere a conduta social não pode ser considerada, uma vez que 

não foram colhidos depoimentos neste sentido; quanto a personalidade 

não há como emitir um pronunciamento, porquanto não há laudo de 

profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção; os 

motivos são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as 

consequências dos delitos são próprias do tipo e por fim o comportamento 

da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal. À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base, 

em 1 (um) mês de detenção.Não verifico a presença de circunstâncias 

atenuantes ou agravantes.Inexistem causas de aumento ou diminuição da 

pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 1 

(um) mês de detenção.Em análise novamente do artigo 59 (circunstâncias 

judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena 

final aplicada ao caso concreto, estabeleço o regime aberto para o início 

do cumprimento da pena.Em face da natureza do delito, não cabe a 

conversão em penas restritivas de direito (CP, 44).Tendo em vista que a 

pena é inferior a dois anos, o sentenciado faz jus ao sursis do artigo 77 

do Código Penal, devendo o réu cumprir as seguintes condições pelo 

prazo de dois anos: a) proibição de frequentar bares, boates e afins. b) 

proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades.A indenização prevista no art. 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal depende de pedido explícito do 

Ministério Público ou da vítima, no caso em apreço inexiste tal 

requerimento, razão pela qual deixo de fixar valor mínimo de indenização 

para a ofendida.Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 

804 do Código de Processo Penal.Nos termos do artigo 336 do Código de 

Processo Penal o valor da fiança prestada pelo acusado deverá ser 

utilizado para pagamento das custas processuais. O restante do valor, 

caso houver, deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário conforme 

determina o artigo 978 § 1º do CNGC.Por fim, concedo ao acusado o 

direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 

312 do Código de Processo Penal nos presentes autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o trânsito em 

julgado:Oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, 

III, da CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) 

e;Expeça-se guia de execução penal; Cumpra-se expedindo o necessário 

e após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 11 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85655 Nr: 5063-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Vistos etc,

Nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/98, designo audiência para 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo para o 

dia 14 de março de 2019, às 13h40min.

 Intime-se o acusado através de seu advogado constituído.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira
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 Cod. Proc.: 111946 Nr: 3903-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdL, ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Em anexo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77498 Nr: 918-11.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erni Loose

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar o acusado ERNI LOOSE pela prática do crime 

de ameaça, praticada no âmbito das relações domésticas, de modo que 

passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância 

ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA DA 

PENAAnalisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, [...] À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base, 

em 1 (um) mês de detenção.Não verifico a presença de circunstâncias 

atenuantes ou agravantes.Inexistem causas de aumento ou diminuição da 

pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 1 

(um) mês de detenção.Em análise novamente do artigo 59 (circunstâncias 

judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena 

final aplicada ao caso concreto, estabeleço o regime aberto para o início 

do cumprimento da pena.Em face da natureza do delito, não cabe a 

conversão em penas restritivas de direito (CP, 44).Tendo em vista que a 

pena é inferior a dois anos, o sentenciado faz jus ao sursis do artigo 77 

do Código Penal, devendo o réu cumprir as seguintes condições pelo 

prazo de dois anos: a) proibição de frequentar bares, boates e afins. b) 

proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades.A indenização prevista no art. 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal depende de pedido explícito do 

Ministério Público ou da vítima, no caso em apreço inexiste tal 

requerimento, razão pela qual deixo de fixar valor mínimo de indenização 

para a ofendida.Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 

804 do Código de Processo Penal. [...];Expeça-se guia de execução penal; 

Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120835 Nr: 7600-11.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O

 Intimar a defesa do reeducando para se manifestar sobre o cálculo de 

pena de ref. 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 2912-50.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Promovo a intimação do Advogado, para que informe o endereço do Réu 

JOSEMAR RODRIGUES, Tendo em vista a certidão do oficial de justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 62893 Nr: 341-04.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anesio da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANESIO DA SILVA SANTOS, Cpf: 

89465881104, Rg: 2127628-5, Filiação: Paulo da Silva Santos e de Cleuza 

da Silva Santos, data de nascimento: 23/10/1971, brasileiro(a), natural de 

Santo Inacio-PR, convivente, lavrador/serviços gerais, Telefone 

999838747. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu ANÉSIO DA SILVA SANTOS, como incurso no crime 

previsto no art. 306, §1º, inciso I c/c 298, inciso III do Código de Trânsito 

Brasileiro e absolve-lo do delito descrito no art. 309 do CTB com fulcro no 

art. 386, inciso III do CPP. .Presente a agravante do art. 298, inciso III do 

CTB, motivo qual exaspero a reprimenda em 02 (dois) meses, ao qual 

resulta em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) 

dias-multa, ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição da 

pena. Aplico ao acusado a proibição de se obter a permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 01 (um) ano e 02 

(dois) meses, nos termos do art. 292 e 293 do Código de Trânsito 

Brasileiro. O regime de cumprimento de pena deverá ser o aberto, nos 

termos do artigo 33 do Código Penal. O acusado poderá recorrer em 

liberdade...

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosangela Aparecida 

da Silva Ferreira, digitei.

Juara, 12 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 63015 Nr: 461-47.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de Souza Padim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON DE SOUZA PADIM, Cpf: 

05589804140, Rg: 2.430.339-9, Filiação: Ademilton Fernandes Padim e 

Aparecida Marques de Souza, data de nascimento: 10/05/1991, 

brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, convivente, serviços gerais, 

Telefone 669957-8596. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ...JULGO PROCEDENTE a denúncia para:1) CONDENAR o réu 

Robson de Souza Padim, nas penas do artigo 21 do Decreto Lei 3.68841, 

com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Desse modo, ante a ausência 

de outras causas de diminuição ou aumento, fica o acusado condenado a 

pena de 02 (dois) meses de prisão simples, a qual torno por definitiva ante 

a ausência de outras causas modificadoras a serem levadas a efeito. 

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

devendo o mesmo ser intimado para seu pagamento após calculo judicial...

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosangela Aparecida 
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da Silva Ferreira, digitei.

Juara, 12 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 61537 Nr: 4160-80.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenilto de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LENILTO DE LIMA, Cpf: 83512519172, 

Rg: 1.216.481-0, Filiação: Lourival Ferreira de Lima e Therezinha de Jesus 

Lima, data de nascimento: 19/04/1972, brasileiro(a), natural de 

Porecatu-PR, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para 

condenar o réu LENILTO DE LIMA nas penas do art. 306 c/c artigo 298, III 

ambos da Lei nº 9.503/97, Condeno, portanto, o réu Lenilto de Lima a pena 

de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 180 (cento e oitenta) 

dias-multa, em regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do 

condenado. Ainda, diante da reincidência específica do réu (art. 44, § 3º, 

do CP) não cabe a conversão da pena em restritiva de direitos, tampouco 

a sua suspensão (art. 77, inciso I).Custas pelo denunciado (artigo 804 do 

CPP). Permito ao réu recorrer da presente sentença em liberdade, por não 

estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, máxime pelo fato do 

réu ter respondido o processo em liberdade...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosangela Aparecida 

da Silva Ferreira, digitei.

Juara, 12 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001804-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ESSER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001804-98.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RODRIGO ESSER 

VISTOS. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Comprovado o recolhimento das custas 

devidas, tornem os autos conclusos para deliberações. Caso contrário, 

promova-se o imediato cancelamento da distribuição e arquivamento dos 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000633-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Audiência mediação designada para 24/01/2019 13:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001817-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS LIMA (REQUERIDO)

JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001817-97.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JUNIO 

DE OLIVEIRA CRUZ, GILBERTO SANTOS LIMA V I S T O S, Preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do CPC, designo o DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, 

às 14h., para cumprimento do ato deprecado. Intime-se a testemunha para 

comparecer a solenidade, bem como advogado da parte ré, se houver. 

Ciência ao Ministério Público. Comunique-se o juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86392 Nr: 222-90.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Processo nº: 222-90.2012.8.11.0025 (Código: 86392)

Requerente: Daniele Aparecida Oliveira

Requerido: Armando Reck Romaique

 Vistos, etc.

Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com pedido de 

indenização, verbalizada no início do ano de 2012 e que até o presente 

momento ainda não encontrou seu desiderato, primeiramente pela 

dificuldade de localização do réu, citado por edital, por alegadamente estar 

em local incerto e não sabido, e depois pela prolação e anulação da 

sentença de fl. 50/57, porque reconhecido o cerceamento de defesa das 

partes, quanto ao direito de produção de provas dos fatos alegados.

Diretamente ao ponto, retornados os autos, exatamente para a realização 

da dilação probatória, e estando os pontos controvertidos delimitados 

pelos próprios litigantes, ou seja, a existência e a natureza da relação 

mantida entre os litigantes, bem como a forma/maneira de ajuste do casal 

quanto às responsabilidades, direitos e obrigações maritais, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21/01/2019, às 15h30m, 

para colheita da prova testemunhal requerida pelas partes, assinalando 

que a intimação/notificação delas é dever processual da própria parte, ex 

vi do que preconiza o art. 455 do NCPC. Em aportando rol de testemunhas, 
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no prazo de até 10 dias antes da audiência, indicadas pelo réu, já que 

representado por defensor dativo, proceda-se a intimação das 

testemunhas por mandado, ex vi do previsto no § 4º da norma suso 

mencionada.

Publique-se.

Às providências.

Juína (MT), 11 de dezembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103135 Nr: 3894-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMLU, ABSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Dito isso, nos autos constam 3 tentativas de citação do réu (fl. 20/35 e 43, 

todas verso), nonde, sem exceção, a sempre uma única razão para a 

devolução das missivas: a inexistência, imprecisão do endereço 

declinado.Vale dizer: a conclusão de que o executado está em local 

incerto e não sabido é, antes de tudo, uma ficção, uma dedução sem 

provas, sem qualquer elemento concreto que indique ser isso real, razão 

porque, é evidente a nulidade da citação por edital, que deve ser 

desconsiderada, retomando o feito a sua marcha correta, ainda que 

demasiadamente morosa.Dessarte, empreendendo diligências próprias, 

alcançou o juízo a informação de que, de fato, o executado reside no 

Município de Sorriso/MT, mas em local bem diferente do apontado na inicial 

e nunca localizado, razão porque, determino seja expedida Carta 

Precatória Citatória à Comarca de Sorriso/MT, para que se intente 

proceder a localização e citação real do demandado, na Rua São José, n. 

1834, Bairro Industrial I.Desse modo, anulo a citação editalícia e todos os 

demais atos subsequentes praticados no processo, e determino seja 

intentada a realização da citação real do réu, no endereço apontado 

acima, para que responda a presente ação, no prazo de lei e sob as 

penas derivadas da condição de revelia, indicando, inclusive, interesse em 

eventual composição da lide, por meio de técnicas de conciliação ou 

mediação, nos termos do art. 334 do NCPC.Cumprido o mandado, 

cer t i f ique-se e  conc lusos para novas  de l iberações .À s 

providências.Juína/MT, 11 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 30696 Nr: 2195-27.2005.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDO, DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 Do compulsar dos autos, é possível extrair, com segurança, algumas 

conclusões obvias: (a) o autor, alimentando, é, ao menos desde o ano de 

2013, maior de idade, afinal, o que se está executando são alimentos 

firmados em 1.995, quando ele já era nascido e, à míngua de outras 

informações, seguramente atingiu a maioridade; (b) essa conclusão leva a 

duas ilações essenciais: desde 2013 não há mais qualquer justificativa 

para que a genitora do alimentando figure como sua representante, e, 

portanto, é preciso que se regularize a representação processual, já que 

o credor, maior e capaz, não outorgou poderes da cláusula mandato à 

causídica que atua em seu nome; (c) os alimentos, que deveriam ser 

corrigidos pela variação do salário mínimo e não indexados em percentual 

do salário mínimo como procedido pelo credor, só incidem até a 

maioridade, salvo se ele provar a dependência após tal período, o que leva 

à necessariamente refazimento da conta judicial, para adequar a 

execução ao que foi acordado e está sendo requerido nos autos.Diante 

disso, determino que o exequente regularize as irregularidades aqui 

apontadas, no prazo de 5 dias, assim como manifeste o que entender de 

direito, ante as pesquisas realizadas pelo juízo, as quais constatam que, 

de fato, é o executado sócio em pessoa jurídica de direito privado, junto 

com Sandra dos Santos de Oliveira.Não havendo manifestação, conclusos 

para extinção. Se requerida complementação da penhora e regularizada a 

polaridade processual e corrigidos os cálculos de liquidação, venham para 

deliberação.Intimem-se.Juína/MT, 11 de dezembro de 2018.FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105217 Nr: 165-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINEU ANTONIO GAITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO LOSS, ROSANGELA JOSÉ DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SETENARESKI - 

OAB:35.152/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO XAVIER BATISTA - 

OAB:OAB/SC 36.407, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 Ao que se dessume das manifestações processuais lançadas pelo 

autor/exequente, pretende ele o cumprimento da obrigação fixada nos 

itens 3, 4 e 8 do acordo homologado, isto é, o desmembramento de partes 

dos imóveis (lotes) 21 e 22 e a outorga de escritura pública de 

transferência da propriedade sobre essa parcela dos bens, e, como sobre 

isso (desmembramento e entrega dos lotes parcelados) não houve 

fixação de multa pecuniária, convolando a obrigação de fazer em dar, 

então é necessário, antes de mais nada, que a execução (rectius, 

cumprimento de sentença) se amolde ao rito próprio previsto pelo 

legislador para essa modalidade de obrigação (arts. 536 e seguintes do 

NCPC), porque, a rigor, até agora o que se fez foi noticiar uma suposta 

inadimplência da avença e pedir-se a anulação de escritura de outro 

imóvel, que não era objeto do acordo, como se o descumprimento da 

avença repristinasse o feito à fase petitória, o que é evidente 

erro.Frise-se: se o autor busca a execução de título judicial, os limites dela 

são os termos do aludido título, não podendo a parte simplesmente decidir 

alterar o conteúdo do que foi avençado e descumprido, para outra 

obrigação ou resultado que não se refere ao objeto da transação.Sendo 

assim, intime-se o autor a adequar seu pedido, aos moldes da execução 

de obrigação de fazer, apontando qual a modalidade executiva e o que 

pretende alcançar com a tutela da obrigação, limitando-se aos termos do 

título exequendo.Prazo de 5 dias, pena de extinção do cumprimento.Se 

corrigido o defeito, intime-se o executado, nos moldes e sob os efeitos do 

art. 525 do NCPC, a cumprir voluntariamente a obrigação alegadamente 

inadimplida, ou apresente impugnação ao cumprimento de sentença, nos 

moldes do § 1º da norma retro mencionada.Intimem-se. Às 

providências.Juína/MT, 11 de dezembro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 1562-79.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CAMILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS/MT - OAB:

 Processo n°: 1562-79.2006.8.11.0025 (Código:33262)

Exequente: Luzia Camila dos Santos

 Executado: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS.

Retornados os autos da instância recursal, com acórdão exarado no 

sentido de afastar as teses suscitadas pela autarquia previdenciária em 

sede de cumprimento de sentença, apresentou a exequente a liquidação 

atualizada de seu crédito, incluindo as verbas sucumbenciais, e, 
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novamente, o INSS apresentou impugnação aos cálculos, repetindo as 

mesmíssimas alegações já rechaçadas pelo TRF-1.

Sendo assim, deixo de conhecer da impugnação ao cálculo, porque a 

alegada limitação dos consectários da mora já foi enfrentada e decidida 

em sede recursal e, portanto, acha-se preclusa a sua discussão, e, não 

havendo qualquer outra insurgência do devedor quanto aos cálculos, já 

que o excesso de execução alegado decorria exatamente da 

aplicação/incidência dos consectários da mora, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela exequente, e, atendidas as formalidades legais, 

proceda a escrivania à expedição dos RPVs, discriminando os valores 

devidos à exequente e os inerentes às verba honorária, contratada e 

sucumbencial, cuja titularidade é dos patronos constituídos.

Certifique-se e não havendo notícia de inadimplemento, conclusos para 

extinção do processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juína – MT, 11 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3574 Nr: 58-58.1994.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, ROSIMARA MARIA 

BOTELHO ANDRADE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, NILVO NOATTO, NESTOR 

AFONSO DE CAMPOS, DAVID VANZELLA, AIRES POLESE, DOMINGOS 

AUGUSTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MARCELO ALBERTON - 

OAB:21593-E, GILVANY MARIA MENDONÇA B. MARTINS - OAB:54762, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSÉ ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:1.988, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, ROSEMERI MITSUE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS REQUERIDAS PARA MANIFESTAREM, 

NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, SE CONCORDAM COM A 

PRETENSÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DAS ÁREAS EM LITÍGIO 

(VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA) 

DE SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO DA DEMANDA, NOS 

TERMOS DA DECISÃO DE FL. 2.185: "Vistos, etc. [...] Em estrita 

vassalagem à ideia de contraditório substancial, manifeste-se o perito 

judicial no prazo de 10 dias sobre as impugnações apresentadas. Sem 

prejuízo dessa ordem, comprovem os autores o pagamento da segunda 

parcela dos honorários periciais e, se já depositados, expeça-se alvará 

em favor do perito, tão logo apresente resposta aos itens aqui 

questionados pelas partes. Ainda em sede de acertamento da marcha 

processual, ante ao pedido do terceiro adquirente das áreas em litígio 

(Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda.) de sucessão 

processual no polo ativo, manifestem-se os requeridos/executados se 

concordam com a pretensão, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, 

conclusos para decisão definitiva sobre o procedimento liquidatório e 

expedição dos atos de imissão do reivindicante na área reconhecida como 

sua por decisão acobertada pelo manto da coisa julgada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3574 Nr: 58-58.1994.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, ROSIMARA MARIA 

BOTELHO ANDRADE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, NILVO NOATTO, NESTOR 

AFONSO DE CAMPOS, DAVID VANZELLA, AIRES POLESE, DOMINGOS 

AUGUSTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MARCELO ALBERTON - 

OAB:21593-E, GILVANY MARIA MENDONÇA B. MARTINS - OAB:54762, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, JOSÉ ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB:1.988, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, ROSEMERI MITSUE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPROVAR NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL, O PAGAMENTO DA 

SEGUNDA PARCELA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, NOS TERMOS DA 

DECISÃO DE FL. 2.185: "Vistos, etc. [...] Em estrita vassalagem à ideia de 

contraditório substancial, manifeste-se o perito judicial no prazo de 10 dias 

sobre as impugnações apresentadas. Sem prejuízo dessa ordem, 

comprovem os autores o pagamento da segunda parcela dos honorários 

periciais e, se já depositados, expeça-se alvará em favor do perito, tão 

logo apresente resposta aos itens aqui questionados pelas partes. Ainda 

em sede de acertamento da marcha processual, ante ao pedido do 

terceiro adquirente das áreas em litígio (Vercom Vertente Grande 

Agropecuária e Construtora Ltda.) de sucessão processual no polo ativo, 

manifestem-se os requeridos/executados se concordam com a pretensão, 

no prazo comum de 10 dias. Feito isso, conclusos para decisão definitiva 

sobre o procedimento liquidatório e expedição dos atos de imissão do 

reivindicante na área reconhecida como sua por decisão acobertada pelo 

manto da coisa julgada."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 5505-02.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, JOSÉ ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MARACAÍ DO NORTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, LILIAN ALVES MARTINI - OAB:13692, RAIMAR ABILIO 

BOTTEGA - OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU COSTA CURTA - 

OAB:3.815/MT

 DECISÃO FL. 221: "VISTOS. Nos termos do artigo 134, §3º do CPC, 

aguarde-se em suspensão o processamento e julgamento do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em apenso - cód. 136387, 

proposto pelo credor em desfavor dos sócios da devedora Madeireira 

Maracaí do Norte Ltda."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136387 Nr: 853-24.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 40: "VISTOS. Acolho à emenda à petição inicial formulada 

pelo requerente às fls. 30/39. Promova-se a inclusão no polo passivo da 

lide do espólio de Deocleciano Expedito Zeni, representado por sua 

inventariante Bernadete Maria Guiotto Zeni. Na sequência, conforme 

disposto no art. 133 e seguintes do CPC, em termos de prosseguimento: a) 

suspendo o curso do cumprimento de sentença cód. 52406 (art. 134, § 3º, 

do CPC); b) determino a citação dos sócios indicados pela exequente para 

responder ao incidente no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo, se for o 

caso, as provas cabíveis (art. 135, do NCPC); c) citados os sócios e 

apresentadas as respostas ou decorrido o prazo in albis, intime-se o 

credor para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Cumpridos os itens 

supra, voltem conclusos para deliberação quanto a eventual pedido de 

produção probatória ou para imediata decisão sobre o incidente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35680 Nr: 134-28.2007.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOELMA DA SILVA, VVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCF, MAGUINETE CARDOSO FIGUEIREDO, 

ADEILTON CHAVES FIGUEIREDO, ADEMIR FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA 

SRA. OFICIALA DE JUSTIÇA À FL. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96915 Nr: 5386-02.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL DISTRIBUIDORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍSA PAULA NOGUEIRA R. 

MELO - OAB:1575/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO JOSE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 18.028

 .Desse modo, intime-se a credora a apresentar novos cálculos, nos 

estritos limites da sentença (o valor da condenação, cumulado com 

consectários da mora, na forma e nos parâmetros definidos no 

decisum).Se apresentados os cálculos de modo correto, recebo o pedido 

de cumprimento de sentença, e aí sim, proceda-se com a intimação da 

devedora a cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, 

sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição 

de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).Caso não haja pagamento 

voluntário, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, para, a seguir, 

e desde que requerido pelo credor, expedir-se mandado de penhora e 

avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para 

garantir a dívida.Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), limitando-se a defesa às matérias enumeradas taxativamente no rol 

definido nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intime-se.Juína (MT), 12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105557 Nr: 375-21.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Processo n.º: 375-21.2015.8.11.0025 (Código: 105557)

Requerente: Roseli Ribeiro dos Santos

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos,

 Compulsando os autos, verifica-se que malgrado determinada a 

realização da perícia grafotécnica e apresentados os quesitos pela parte, 

o laudo ainda não foi confeccionado, ante a certidão de fl. 130, 

assinalando que o perito indicado pelo juízo não atuaria em processos sob 

o pálio da gratuidade.

Folheando os autos de modo acurado, verifica-se que a nomeação aqui 

efetivada (fl. 85) baseou-se na ordem de que a POLITEC, como órgão da 

segurança pública estatal, informasse o rol de peritos grafotécnicos para 

a assunção do encargo, o que, leia-se, é imposição derivada da previsão 

legal de que em processos tramitados sob o pálio da gratuidade, é dever 

do Estado custear as despesas com perícias e demais provas técnicas 

necessárias.

Destaque-se: deferida a prova e estando o feito sob o pálio da gratuidade, 

impõe-se ao Estado a realização e o custeio da prova, ex vi do que 

determina o art. 95, § 3º, I, do NCPC, razão porque, o perito estatal, que, 

aliás, prontamente se dispôs à confecção do laudo (fl. 87), deve ser 

intimado a elaborar e entregar a prova técnica, cabendo, a posteriori, o 

devido pagamento seja por convênios deste Poder com o Executivo 

estadual, seja por outras modalidades de custeio que tenham ajustado 

entre os aludidos entes públicos.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína (MT), 12 de dezembro de 2018.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108398 Nr: 1765-26.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, CONVERTO a ação de busca e apreensão em AÇÃO DE 

EXECUÇÃO por título extrajudicial. Efetuem-se as necessárias anotações, 

inclusive no Distribuidor, e retifiquem-se a autuação e registros 

cartorários.Cite-se o executado no endereço indicado na petição de fl. 69, 

no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito perquirido nesta demanda 

executória, acrescido de honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o 

valor atribuído à causa.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA on line 

de dinheiro, via sistema BACENJUD, respeitando a ordem de gradação 

fixada no artigo 835 do CPC/2015 e ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos 

bens, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

Executado, através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que 

ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da 

data da audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Juína–MT, 12 de 

dezembro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34011 Nr: 2147-34.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2147-34.2006.8.11.0025 (Código: 34011)

Exequente: Banco Honda S/A

Executada: Marlene Ferreira de Souza

V I S T O S,

Trata-se de execução de sentença que se arrasta sem qualquer 

efetividade por mais de 10 anos, primeiramente pela incapacidade do 

credor em localizar a devedora e seus bens e posteriormente pela notícia 

de seu falecimento e a comprovada dificuldade do exequente em localizar 

o paradeiro do herdeiro/sucessor da executada.

Formulado pedido de expedição de ofício ao serviço funerário do Estado 
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de São Paulo (?),demonstrada a diligência frustrada realizada pelo credor, 

autoriza-se o deferimento e a utilização das ferramentas de pesquisas de 

informações sobre bens e pessoas disponibilizados pelos convênios e 

sistemas desenvolvidos pelo CNJ, como, por exemplo, INFOSEG, INFOJUD, 

CAGED, etc., razão porque, executa a busca pelo próprio juízo, aportou a 

informação correta e necessária acerca dos sucessores da de cujus, 

devendo ser juntada aos autos e intimado o exequente a, no prazo de 10 

dias, providenciar a regularização da polaridade passiva e indicar as 

diligências que pretende para impulsionar o feito, sob pena de extinção, 

sem julgamento de mérito, ante ao excessivo tempo de tramitação do 

processo sem que o credor demonstre capacidade de dar a ele 

efetividade real.

Cumpra-se.

Juína (MT), 12 de dezembro de 2018.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 5172-50.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA CORPORATION IND COMERCIO DE 

DIAMANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, Jordana Bordori - OAB:13.915, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:19692/O

 Segundo planilha de cálculos que acompanha o pedido executório, os 

quais vão discriminados quanto à sua periodicidade e índices usados, 

atendendo ao que determina o art. 524 do NCPC, o débito montaria em R$ 

1.656,455,69, devendo, assim, ser processado o pedido executivo, com a 

seguinte ressalva: desde o processo de conhecimento a devedora 

principal é revel, razão porque, cabe ao exequente indicar/diligenciar em 

busca do seu endereço, para a devida intimação da devedora a cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º).Não apresentado o paradeiro da devedora ou solicitada 

qualquer outra diligência pelo credor, no prazo de 5 dias, o feito deve ser 

arquivado provisoriamente e o credor intimado, pessoalmente, nos moldes 

do que preconiza o art. 485, § 1º do CPC/15, para dar impulsionamento ao 

feito, sob pena de extinção.Havendo indicação do endereço e a intimação 

da devedora para quitar o débito, caso não o faça, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, para, a seguir, e desde que requerido 

pelo credor, expedir-se mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada 

a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), limitando-se a defesa 

às matérias enumeradas taxativamente no rol definido nos incisos do art. 

525, §1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Sem prejuízo, proceda-se a conversão da 

ação para cumprimento de sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Intime-se.Juína (MT), 12 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100971 Nr: 2123-25.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DE JESUS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIRDRE A. SERRA FERNANDES - 

OAB:OAB/MS 12.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, como o devedor não cumpriu a obrigação de fazer 

(transferência da titularidade do veículo Citroen/Jumper M33M HDI, placas 

NJB 5400, RENAVAM 00937627496), determino, como forma de tutela 

específica da obrigação (art. 536 do NCPC), que seja oficiado o 

DETRAN/MT a fim de que proceda à respectiva anotação e registro de 

alteração da titularidade do bem em comento, da autora/exequente para o 

nome de Ederson de Jesus Correa.Quanto ao pedido de que a 

transferência seja realizada às expensas do devedor, trata-se de res inter 

alios acta, ou seja, à autarquia estadual não se opõe essa espécie de 

obrigação, de modo que, havendo custos na operação de modificação de 

titularidade, deve a autora arcar com eles, cobrando tal custeio como 

dívida de valor do executado, a quem cabe suportar os ônus como 

definido na sentença.Passo seguinte, quanto ao crédito pecuniário 

exequendo, defiro o pedido requestado (penhora online de valores 

depositados em contas bancárias, e aplicações financeiras), visto que 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, devendo ser 

procedido o bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes ao 

executado e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Em sendo frutífera a 

penhora realizada, intime-se a executada para se manifestar ou requerer 

o que entender de direito. Havendo frustação da diligência intime-se o 

credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito.Sem prejuízo, expeça-se certidão de dívida para 

fins de protesto e negativação, nos termos do pedido de fl. 84, como 

autoriza a regra do artigo 782, §3º do CPC.Providências 

necessárias.Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86392 Nr: 222-90.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

21/01/2019, ÀS 15H30MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 103: 

"Vistos, etc. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com 

pedido de indenização, verbalizada no início do ano de 2012 e que até o 

presente momento ainda não encontrou seu desiderato, primeiramente 

pela dificuldade de localização do réu, citado por edital, por alegadamente 

estar em local incerto e não sabido, e depois pela prolação e anulação da 

sentença de fl. 50/57, porque reconhecido o cerceamento de defesa das 

partes, quanto ao direito de produção de provas dos fatos alegados. 

Diretamente ao ponto, retornados os autos, exatamente para a realização 

da dilação probatória, e estando os pontos controvertidos delimitados 

pelos próprios litigantes, ou seja, a existência e a natureza da relação 

mantida entre os litigantes, bem como a forma/maneira de ajuste do casal 

quanto às responsabilidades, direitos e obrigações maritais, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21/01/2019, às 15h30m, 

para colheita da prova testemunhal requerida pelas partes, assinalando 

que a intimação/notificação delas é dever processual da própria parte, ex 

vi do que preconiza o art. 455 do NCPC. Em aportando rol de testemunhas, 

no prazo de até 10 dias antes da audiência, indicadas pelo réu, já que 

representado por defensor dativo, proceda-se a intimação das 

testemunhas por mandado, ex vi do previsto no § 4º da norma suso 

mencionada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 5172-50.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA CORPORATION IND COMERCIO DE 

DIAMANTE LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, Jordana Bordori - OAB:13.915, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:19692/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR O 

ENDEREÇO ATUALIZADO DA DEVEDORA, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE 

DAR CUMPRIMENTO À INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, 

NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 230: "V I S T O S, [...] Segundo planilha 

de cálculos que acompanha o pedido executório, os quais vão 

discriminados quanto à sua periodicidade e índices usados, atendendo ao 

que determina o art. 524 do NCPC, o débito montaria em R$ 1.656,455,69, 

devendo, assim, ser processado o pedido executivo, com a seguinte 

ressalva: desde o processo de conhecimento a devedora principal é revel, 

razão porque, cabe ao exequente indicar/diligenciar em busca do seu 

endereço, para a devida intimação da devedora a cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). 

Não apresentado o paradeiro da devedora ou solicitada qualquer outra 

diligência pelo credor, no prazo de 5 dias, o feito deve ser arquivado 

provisoriamente e o credor intimado, pessoalmente, nos moldes do que 

preconiza o art. 485, § 1º do CPC/15, para dar impulsionamento ao feito, 

sob pena de extinção. Havendo indicação do endereço e a intimação da 

devedora para quitar o débito, caso não o faça, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, para, a seguir, e desde que requerido 

pelo credor, expedir-se mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada 

a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), limitando-se a defesa 

às matérias enumeradas taxativamente no rol definido nos incisos do art. 

525, §1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da 

ação para cumprimento de sentença."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86927 Nr: 879-32.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: *JOAQUIM PEREIRA, MARIA DAS VIRGENS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUINA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000578-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA ROCHA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000578-92.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JORGE 

DA ROCHA PINTO REQUERIDO: VANIA FERREIRA V I S T O S, Trata-se de 

ação de dissolução de sociedade conjugal cumulada com partilha de bens, 

guarda e alimentos proposta por Jorge Rocha Pinto em face de Vania 

Ferreira, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento, deixou a parte autora de promover os atos e diligências que 

lhe competiam e, tentada a sua intimação pessoal, restou inexitosa ante a 

insuficiência de endereço (ID. 12112758), ocasionando assim o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias. É o sucinto relatório. DECIDO. Diante 

do exposto, havendo abandono da causa por mais de trinta dias por 

negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Isento o 

autor do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001002-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos n°: 1001002-03.2018.8.11.0025 Autor: Jocimar da Silva 

Souza Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS V I S T O S, 

Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença com posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Jocimar da Silva 

Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, assinalando 

que foi vítima de acidente de trabalho que o incapacitou de exercer 

atividades laborais, gozando ao tempo do ajuizamento da ação de 

auxílio-doença. Ação foi proposta inicialmente perante o JEF, que designou 

data para exame pericial e determinou-se a citação da autarquia-ré. Perícia 

médica acostada no ID. 14192634. Angularizada a relação 

jurídico-processual, o requerido apresentou contestação, alegando, em 

sede preliminar, a incompetência absoluta do juízo porque a ação versa 

sobre concessão de benefício previdenciário em decorrência de acidente 

de trabalho e suscitou como prejudicial de mérito a ocorrência da 

prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que antecederam o 

aforamento da ação e, no mérito, afastou a possibilidade de deferimento 

do benefício pretendido na inicial, porquanto não restou atendido o 

requisito da incapacidade (total, definitiva e absoluta) a justificar a 

concessão de aposentadoria por invalidez. Por sua vez, o juízo federal 

declinou a competência a este Juízo em razão da constatação de que 

incapacidade laboral defendida nos autos decorreria de acidente de 

trabalho, sendo, portanto, competência da justiça comum para 

processamento e julgamento do feito. Ratificado todos os atos praticados 

perante aqueloutro juízo e intimado o autor para se manifestar, apresentou 

impugnação ao laudo pericial, aduzindo ser inconclusivo, eis que 

dissonante da documentação médica carreada aos autos (ID. 14371250). 

Na mesma oportunidade, rechaçou todas as teses defensivas levantadas 

na contestação apresentada pelo instituto-réu pugnando, ao final, pela 

procedência da pretensão inicial. Vieram os autos conclusos. Eis o breve 

relatório. Decido. Inicialmente, no que atine à impugnação ao laudo 

formulada pelo requerente, cumpre assinalar que o juiz não é obrigado a 

determinar a realização de nova perícia se a matéria lhe parece 

suficientemente esclarecida, como ensina o art. 437 do CPC, mormente 

quando realizada de forma satisfatória à sua convicção. Somente é 

cabível a realização de nova perícia quando o laudo oficial apresenta-se 

incompleto, contraditório, impreciso ou não conclusivo, o que, certamente, 

não ocorre na presente hipótese. No caso em questão, a perita narrou 

com exaustão todas às circunstâncias que envolvem a enfermidade da 

parte autora, trazendo a este Juízo o convencimento necessário à solução 

da lide. Uma vez insatisfeito o autor em relação às conclusões do laudo 

pericial, poderia este ter requerido esclarecimentos do perito, nos termos 

do art. 435 do CPC, ou apresentado contra laudo melhor fundamentado ou 

respaldado em provas mais robustas, que afastassem as conclusões da 

perícia judicial, todavia, tal providência não foi requerida. Nesses moldes, 

diante da suficiência do laudo para respaldar a sentença, indefiro a 
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impugnação apresentada pela parte autora e passo a análise do meritum 

causae. Trata-se de ação previdenciária por meio da qual pretende a 

autora a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, 

porque, estaria incapacitada de exercer qualquer atividade laborativa. A 

aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa, 

segundo comando do art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

Portanto, a concessão de tal benefício pressupõe o implemento dos 

seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter 

permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (para o auxílio-doença). Da qualidade de segurado/carência 

Cabe referir que a qualidade de segurado e a carência mínima exigida para 

a concessão dos benefícios requeridos não restaram questionadas nos 

autos. Além disso, o próprio INSS reconheceu o preenchimento de tais 

requisitos quando concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença. 

Anote-se que não se controverte acerca da qualidade de segurado do 

autor, nem de outro requisito exigido para percepção do benefício, pelo 

que, uma vez caracterizada a incapacidade laboral permanente, 

insuscetível de reabilitação, a concessão da aposentadoria por invalidez é 

impositiva. Passo, portanto, a análise das condições laborativas do 

requerente. Da incapacidade laboral Resta, pois, averiguar a existência de 

incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício postulado. 

Em se tratando de aposentadoria por invalidez, o julgador firma sua 

convicção, via de regra, por meio da prova pericial. No caso em análise, o 

laudo apresentado pela perita nomeada pelo juízo, atestou que o autor é 

portador de fratura de calcâneo (CID S 92.0). Entretanto, no que pertine ao 

preenchimento das condições específicas exigidas na lei (incapacidade 

permanente e definitiva) segundo demonstrado na perícia técnica a sorte 

não acompanha o demandante. É indiscutível que o autor sofreu acidente 

de trabalho que atenuou a sua capacidade laborativa, como aduzido pela 

perícia técnica: “a incapacidade é permanente e parcial”, entretanto, e 

essa é a chave a solucionar a contenda, segundo a mesma médica, a 

incapacidade do membro atingido, apesar de permanente, não o invalida 

para o trabalho, porque ele está “... apto para realizar atividade laborativa 

que não envolva: percorrer média e longa distância, andar em terreno 

irregular, subir e descer escadas e efetuar esforço do membro.” (ID. 

14192634) Daí é que auscultando a própria mens legis, quando salienta 

que na análise do laudo pericial deve o juízo sopesar as circunstâncias do 

caso concreto - como a faixa etária do requerente, o grau de 

escolaridade, a experiência profissional e a realidade do mercado de 

trabalho - para aferição do impedimento laboral, e considerando que o 

acidente ocorreu quando o autor possuía somente 23 anos de idade, e 

que mesmo hoje, possui ainda – pelo menos – 33 anos de vida laboral útil, 

é absolutamente descabido e inaceitável concluir que sua reinserção no 

mercado de trabalho, sua readaptação produtiva seja impossível ou 

improvável. Repita-se: o autor sofreu gravíssimo acidente de trabalho, aos 

23 anos de idade, e acha-se, sim, perfeitamente capaz de readaptação 

laboral, mesmo passados nove anos, agora do acidente, não havendo 

justificação para que se retire uma pessoa do mercado de trabalho no 

auge de sua condição física, como salienta a orientação jurisprudencial 

predominante: PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO LEGAL - APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ - AUXÍLIO DOENÇA - INCAPACIDADE TOTAL - 

INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS - LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO I. Para concessão de aposentadoria por 

invalidez é necessário comprovar a condição de segurado, o cumprimento 

da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e 

permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, 

ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária. II. O 

autor, apesar das queixas relatadas, não se mostrou com incapacidade 

em grau suficiente para fazer jus ao recebimento do benefício III. Quanto 

às condições pessoais do segurado, é prestigiando o entendimento de 

que a avaliação das provas deve ser realizada de forma global, aplicando 

o princípio do livre convencimento motivado. IV. Agravo legal improvido 

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1672154 Processo: 0033670-97.2011.4.03.9999 

UF:SP Órgão Julgador: NONA TURMA Data do Julgamento:16/04/2012 

Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2012 Relator: JUIZ CONVOCADO 

LEONARDO SAFI). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 42 DA LEI 

Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, é de mister que o segurado comprove a incapacidade total e 

definitiva para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. 

Tal incapacidade deve ser observada do ponto de vista físico-funcional, 

sendo irrelevante, assim, na concessão do benefício, os aspectos 

sócio-econômicos do segurado e de seu meio, à ausência de previsão 

legal e porque o benefício previdenciário tem natureza diversa 

daqueloutros de natureza assistencial. Precedentes. 3. Agravo regimental 

improvido (AgRg no REsp 501859 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2003/0025879-0 Relator (a) Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO (1112) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do 

Julgamento 24/02/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 09/05/2005 p. 485). 

Deste modo, diante da ausência de incapacidade permanente para o 

trabalho, evidenciado que a parte autora não faz jus a benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, a rejeição do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a 

concessão do benefício pleiteado. Condeno o autor ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% do valor do proveito econômico buscado com a causa, mantendo 

suspensa sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 98, §3º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o feito, com 

as anotações de praxe. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000938-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE PAULO BATISTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LARISSA GRAZIELLE ROCHA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000938-27.2017.8.11.0025. AUTOR(A): 

RAFAELLA VITORIA ROCHA BATISTA RÉU: RAFAEL DE PAULO BATISTA 

V I S T O S, Trata-se de ação de alimentos proposta por Rafaella Vitória 

Rocha Batista, representada por sua genitora Larissa Grazielle Rocha 

Silva em face de Rafael de Paulo Batista, na qual pretende angariar 

pensão alimentícia equivalente a um salário mínimo. Proposta ação e 

admitido seu processamento foram arbitrados alimentos provisórios em 1/3 

do salário mínimo e determinada a citação e intimação do requerido para 

comparecer à audiência de mediação. Na audiência não houve 

composição entre as partes, sendo informado na solenidade que o 

demandado aufere renda mensal liquida no valor de R$ 1.400,00 (ID. 

10871618). Apesar de citado o requerido quedou-se revel (ID. 12029239). 

A autora, por sua vez, manifestou-se pela decretação da revelia do réu e 

pela procedência da ação. Instado a se manifestar, o representante 

ministerial pugnou pela procedência da ação fixando os alimentos em um 

salário mínimo. Formalizado os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre ressaltar o cabimento do 

julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de produção de 

provas em audiência, haja vista que os elementos fáticos encontram-se 

evidenciados pelos documentos carreados aos autos, de forma que esta 

delineada a situação prevista pelo artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. De início, insta consignar que o alimentante, embora devidamente 

citado, deixou de apresentar contestação, não se desincumbindo do ônus 
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que lhe competia, de comprovar a sua impossibilidade de prestar os 

alimentos no montante buscado na inicial. Vale frisar: que a revelia, na 

seara alimentar, não significa imediata e integral confissão do réu em 

relação à matéria de fato e que deva ser atendido o pedido na forma 

requestada pela autora. Posta a questão nestes termos, a relação de 

parentesco entre autora e réu restou comprovada pela certidão de 

nascimento anexada ao ID. 9210037. Sabe-se que para fixação da verba 

alimentar, há que se considerar a proporcionalidade entre as 

necessidades de quem reclama e as possibilidades de quem obrigado está 

a prestar o sustento, conforme redação dos arts. 1.694 e 1.695 do CC. Na 

hipótese dos autos, a única notícia que se tem sobre o demandado é que 

possui emprego fixo e aufere uma renda mensal líquida de 

aproximadamente R$ 1.400,00 e é com base nesses dados que o pedido 

será analisado. É indelével que a prestação alimentar buscada destina-se 

à aquisição de gêneros alimentícios, mas também à habitação, assistência 

médica, remédios, vestuário e cultura, sem prescindir da manutenção do 

padrão social inerente ao grupo familiar. Assim, não se pode estabelecer o 

valor dos alimentos em quantia inferior ao mínimo necessário à 

sobrevivência digna de quem os pede nem onerar excessivamente quem é 

obrigado a prestar o auxílio financeiro. Nessa esteira, atento às condições 

financeiras do réu e às necessidades da alimentanda que tem pouco mais 

de dois anos de idade, entendo como razoável e proporcional converter 

em definitiva a verba alimentar fixada provisoriamente em 1/3 do salário 

mínimo, que não se mostra excessiva, mas consentâneo à realidade 

econômica brasileira no que tange aos preços médios impostos ao 

consumidor. Há que se ressaltar, a inexistência de qualquer elemento 

probatório que denote a incapacidade financeira do requerido, existindo, 

ao contrário, presunção legal de veracidade do fundamento fático contido 

na ata de audiência de ID. 10871618, sobretudo pelo desinteresse da 

parte ré em demonstrar a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, 

não sendo crível que se aproveite da própria inércia, mormente em 

detrimento da filha incapaz, perante a qual tem o dever de sustento. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e condeno o requerido 

RAFAEL PAULO BATISTA ao pagamento de pensão alimentícia em favor 

da filha RAFAELLA VITÓRIA ROCHA BATISTA que fixo em definitivo em 

1/3 do salário mínimo vigente, atualmente correspondente ao valor de R$ 

318,00 (trezentos e dezoito reais), mais 50% de eventuais despesas 

extraordinárias, devidamente comprovadas, a serem pagos mensalmente 

à requerente e, por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Consigno que o valor referente à obrigação alimentar deverá ser 

depositado na conta bancária informada nos autos, de titularidade da 

genitora da requerente, até o dia 10 de cada mês ou, ainda, pessoalmente, 

mediante contraprestação de recibo. Isento as partes do pagamento de 

custas e emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Por fim, considerando o trabalho 

desempenhado pela defensora dativa e, ainda, levando em consideração 

o zelo profissional, e que, os atos praticados no processo não exigiram 

esforço incomum (CNCG, art. 303) fixo honorários advocatícios em 03 

(três) URH’s à defensora dativa Viviane Santin Rodrigues, inscrita na 

OAB/MT n. 4.206, conforme tabela atual da OAB, expeça-se a certidão de 

honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ. Operada a coisa 

julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000511-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME CUBATAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO FONTANA BRAGAGNOLLO OAB - SP346154 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS ERENO ANTONIOL OAB - SP328485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SEILA LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

ROBERTO VERONESE (REQUERIDO)

SOLANGE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000511-93.2018.811.0025 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se 

de Ação Ordinária c/c com pedido de antecipação de tutela proposta por 

CURTUME CUBATÃO LTDA, em desfavor de ROBERTO VERONESE, SEILA 

SOUZA VERONESE, EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA e SOLANGE LIMA 

SOUZA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos anexos. Liminar concedida Id. 1283533. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, entabulando acordo. Em 

razão da presente transação, requerem a homologação da avença (Id. 

14781407). Após, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Fundamento e Decido. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu 

artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste 

na transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas 

com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou 

por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado 

o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", 

do NCPC/2015. DETERMINO a baixa das constrições de indisponibilidade 

sobre os imóveis objetos das matrículas nº 1.853 (Id. 12767258), 1.854 (Id. 

12768274) e 1.752 (Id. 12767395). Eventuais custas processuais 

remanescentes pelos requeridos. Tendo em vista que as partes 

renunciaram expressamente ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado dessa sentença e arquive-se com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 23 de agosto de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001112-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTONIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ALVES FIGUEREDO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO redesignada 

para o dia 21/02/2019 09:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 12 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001576-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. JUÍNA, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000586-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte Autora para manifestar-se acerca da Devolução de Carta 

Precatória/Comprovante de Pagamento ID. 17045108, no prazo de 05 

(cinco) dias. JUÍNA, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95005 Nr: 3267-68.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora acerca da expedição dos alvarás de 

fls.233/234, no qual deverá posteriormente prestar contas nos autos, 

conforme decisão de fls. 220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96538 Nr: 4979-93.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILTON DE OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDESIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADORÃO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535/MT

 INTIME-SE a parte autora, apenas para ciência do alvará expedido de 

fl.101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91291 Nr: 5693-87.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDS, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:19692/O, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - OAB:MT/21.066, 

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O, JANAÍNA BRAGA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 13.701, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 INITME-SE as partes acerca do decurso prazo estabelecido na decisão de 

fl.158, para que requeiram o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3233 Nr: 4984-67.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CAMINHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48438 Nr: 2759-64.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Código de rastreabilidade: 81120183870358

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 48438.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE ( TJMT )

Data de Envio: 11/12/2018 18:07:23

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE 

DE: 1) EFETUAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO 

NO BNMP 2.0 (EM ANEXO); 2) PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU 

ANGELO ERICO PIMENTEL, BEM COMO INTIMÁ-LO DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129448 Nr: 2173-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EUGENIO PILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 
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servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48438 Nr: 2759-64.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, 

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado ANGELO ERICO 

PIMENTEL, objetivando garantir a ordem pública e a aplicação da lei 

penal.EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o 

BNMP 2.0.No mais, considerando que o acusado está segregado na 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, EXPEÇA-SE carta 

precatória a apontada Comarca, objetivando o cumprimento do mandado 

de prisão prevenvia, bem como intimação da audiência já 

designada.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139958 Nr: 951-12.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAOZINHO CORREIA DE AMERCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Certifico que, nesta data efetueu a juntada do PEP sob código 141000 

nestes autos, conforme determinado, adiante juntado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139958 Nr: 951-12.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAOZINHO CORREIA DE AMERCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 1446 no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139958 Nr: 951-12.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAOZINHO CORREIA DE AMERCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Execução Número: 951-12.2005.811.0042Nome Reeducando: Joãozinho 

Correa de AmercêCondenações:Pena: 6a 2m 20dData Condenação: 

12/06/1996Data do Fato: 12/06/1996Fração para Livramento Condicional: 

1/2 - Comum ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 - 

ComumPena: 27a 2m 0dData Condenação: 29/03/1999Data do Fato: 

29/03/1999Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum 

ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 - ComumPena: 6a 7m 

21dData Condenação: 29/03/1999Data do Fato: 27/03/1999Fração para 

Livramento Condicional: 1/2 - Comum ReincidenteFração para Progressão 

Regime: 1/6 - ComumPena: 8a 3m 0dData Condenação: 29/03/1999Data do 

Fato: 05/03/1999Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum 

ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 - ComumPena: 7a 4m 

0dData Condenação: 30/10/2013Data do Fato: 09/02/1999Fração para 

Livramento Condicional: 1/2 - Comum ReincidenteFração para Progressão 

Regime: 1/6 - ComumPena: 9a 1m 0dData Condenação: 20/10/2016Data do 

Fato: 20/10/2016Fração para Livramento Condicional: 2/3 - 

HediondoFração para Progressão Regime: 3/5 - Hediondo 

ReincidentePena: 0a 2m 15dData Condenação: 20/10/2016Data do Fato: 

20/10/2016Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum 

ReincidenteFração para Progressão Regime: 1/6 - ComumInterrupções 

Data Inicial:14/08/1998Data Final:29/03/1999Data Inicial:20/06/1998Data 

Final:24/06/1998Data Inicial:23/09/2008Data Final:12/12/2008Data 

Inicial:02/05/2016Data Final:16/08/2016Remições: Quantidade de Dias: 

193Quantidade de Dias: 302Quantidade de Dias: 119Quantidade de Dias: 

22Data de Prisão Definitiva: 12/06/1996Regime atual: FechadoInformações 

para progressão de regimePróximo regime: SemiabertoData base para 

progressão: 16/08/2016Data para progressão de regime: 

18/06/2026Informações sobre livramento condicionalData base para 

L i v r a m e n t o :  1 2 / 0 6 / 1 9 9 6 D a t a  L i v r a m e n t o  C o n d i c i o n a l : 

23/10/2029Informações sobre término da PenaPena Restante a partir da 

data atual: 41a 9m 18dPena Cumprida até data Atual: 21a 4m 8dData do 

Término da Pena: 01/10/2060

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139958 Nr: 951-12.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAOZINHO CORREIA DE AMERCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Vistos,

CUMPRA-SE a determinação proferida nos autos sob o Código n. 141000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3055 Nr: 5408-75.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO PINDOBEIRA SANTA ROSA, vulgo 

"GATO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos,

Situando a questão, noto que mesmo intimada à advogada constituída não 

se manifestou sobre o aditamento da denúncia.

Assim, INTIME-SE o acusado para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir 

novo Advogado.

Decorrido o prazo, e não sendo indicado novo Advogado, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Dativo.

CUMPRA-SE, COM PRIORIDADE por se tratar de processo incluído na Meta 

Nacional n. 2/CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138271 Nr: 2194-85.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/01/2019, às 14h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 413 de 733



III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142072 Nr: 6852-58.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEOMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/O

 Vistos,

Quanto ao pleito de progressão de regime formulado pelo recuperando 

KLEOMAR PEREIRA DA SILVA à fl. 790-792, OFICIE-SE ao Diretor do CDP 

para que forneça atestado de comportamento carcerário do recuperando, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Com o atestado de comportamento carcerário do recuperando, VISTA ao 

Ministério Público e CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, com URGÊNCIA, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98792 Nr: 195-39.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,Trata-se de recuperando que atingiu o requisito objetivo para 

progressão de regime ao SEMIABERTO, sobre o que o Ministério Público 

deixou de requerer sua progressão, em razão de ausência de requisito 

subjetivo, sob a alegação de que o recuperando JEFERSON JOÃO DO 

CARMO GONÇALVES “não possui senso de responsabilidade e 

autodisciplina” (fl. 615-621).Determinação de realização de exame 

criminológico, por meio de estudo psicossocial junto ao recuperando pela 

Equipe Interdisciplinar do CDP (Psicóloga e Assistente Social) e avaliação 

psicossocial à fl. 622 e 623-625.Instado a manifestar, o Ministério Público 

reiterou a cota derradeira.Atestado de comportamento carcerário juntado 

à fl. 627/628.Muito bem.Situando a questão, noto que aportou atestado de 

BOM comportamento carcerário do recuperando e a avaliação 

psicossocial, dando conta de que “com base nos elementos coletados, 

identificou-se que o contexto sociofamiliar do recuperando POSSUI 

ELEMENTOS FAVORÁVEIS À SUA RESSOCIALIZAÇÃO”.Por fim, sugeriu 

“diante de comportamentos impulsivos e dependência química, caso ele 

receba progressão, tratamento com equipe especializada (avaliação do 

CAPS).”Assim, levando em conta a conclusão de que o recuperando 

“POSSUI ELEMENTOS FAVORÁVEIS À SUA RESSOCIALIZAÇÃO”, 

preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do 

regime fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício da 

PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME 

SEMIABERTO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI ANA DEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

01/02/2019 às 15h10min. Ressalta-se que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

01/02/2019 às 15h20min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010273-53.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. MONTILHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VIEIRA CARVALHO OAB - AC3456 (ADVOGADO(A))

TIAGO SALOMAO VIANA OAB - AC4436 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010273-53.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: LORECI DA SILVA EXECUTADO: 

I. S. MONTILHA Vistos etc... Ante ao retorno negativo da carta precatória 

expedida para avaliação e remoção do bem penhorado, intime-se a parte 

executada, nos moldes expressamente requeridos na petição de ID. 

13272265, para indicar o endereço em que o veículo poderá ser 

localizado, no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa por 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a qual, desde já, fixo na 

ordem de 5% do valor da execução, que se mostra consentânea à 

repressão de eventual comportamento externado pelo executado e que 

somente incidirá se ele não cumprir a determinação judicial ou não 

esclarecer acerca da impossibilidade de fazê-lo. Cumprida a determinação 

anterior, promova-se a avaliação e depósito do bem, descrevendo o 

estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 841, §1º, CPC). 

Após, dê-se vistas ao exequente. Às providências. Juína-MT, 11 de 

dezembro de 2018 FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DA SILVA DASSOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001825-11.2017.8.11.0025 REQUERENTE: CATIA CRISTINA DA SILVA 

DASSOW REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc... 

Acolho o pedido formulado pela autora no ID. 14604316. Cite-se a 

requerida Mapfre Seguros Gerais S/A, por meio do sistema eletrônico, nos 

termos do artigo 246, inciso V e §1º, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína-MT, 11 de dezembro de 2018 Fabio 

Petengill Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000406-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000406-19.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MARINA COELHO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vsitos. Tratando-se de ação de 

conhecimento para arbitramento de honorários, revogo o despacho de 

ID.12615500, que determinou a juntada aos autos de certidão de 

honorários para prosseguimento da execução. Em prosseguimento, deixo 

de designar audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 334, § 4º, II 

do CPC/15dispensa sua designação para os direitos que não admitem a 

autocomposição, o que ocorre com a Fazenda Pública. CITE-SE o réu, 

pessoalmente, por oficial de Justiça (art. 247, III) ou por carga ou remessa 

para a Procuradoria da Fazenda (art. 183, § 1º e art. 242, § 3º), para 

responder no prazo de 30 dias (art. 335 c/c art. 183). Contestada a ação e 

havendo alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito 

autoral, questões preliminares, ou reconvenção, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova. 

Não sendo a ação contestada, intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indicar as provas que pretendem produzir, 

acaso ainda não tenham feito, sendo assegurado ao réu revel a produção 

de provas, desde que se faça representar nos autos em tempo hábil para 

a prática dos atos pertinentes à instrução processual. Em seguida faça-se 

conclusão. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 11 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000088-36.2018.8.11.0025 AUTOR(A): FERNANDA GORGONHO 

MARTINS RÉU: R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME Vistos etc... 

Considerando que o ato de citação do requerido não se perfectibilizou, 

indefiro o pedido de decretação da sua revelia. Doutra banda, tratando-se 

o requerido de pessoa jurídica, a teor do que prescreve o artigo 18, inciso 

II, da Lei nº 9.099/95, a sua citação far-se-a na pessoa do encarregado da 

recepção, que será obrigatoriamente identificado. Nesses termos, 

renove-se a diligência, cientificando o Sr. Oficial de Justiça da presente 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína-MT, 11 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POLICLINICA HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEBRASKA DO BRASIL COMUNICACOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000090-40.2017.8.11.0025 REQUERENTE: POLICLINICA HOSPITAL E 

MATERNIDADE LTDA - EPP REQUERIDO: NEBRASKA DO BRASIL 

COMUNICACOES EIRELI VISTOS. Ante a inercia da parte requerente em 

recolher as custas processuais devidas (ID. 10486255), determino a 

remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento a fim de 

que seja dado início ao procedimento de cobrança disciplinado no 

Provimento 40/2014-CGJ. Às providências. Juína/MT, 11 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JADER BARBOZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNELARIA E CHAPEAÇÃO ROTA 66 - ALEXANDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000400-46.2017.8.11.0025 REQUERENTE: JADER BARBOZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNELARIA E CHAPEAÇÃO ROTA 66 - 

ALEXANDRE V I S T O S. Ante ao declínio apresentado, nomeio para 

patrocinar a defesa da parte requerida o(a) advogado(a) Nathalia 

Fernanda de Almeida, OAB/MT 17249/O. Arbitro honorários advocatícios 

ao(à) causídico(a) nomeado(a), o valor equivalente à 2 URH, em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ. Na 

sentença o juiz determinará a expedição de certidão em favor do defensor 

dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 

3º). Intime-se o(a) ilustre dativo(a) quanto a presente nomeação, bem 

como para manifestar-se nos autos requerendo o que de direito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juína 

(MT), 11 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000425-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CLAUDIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000425-25.2018.8.11.0025 AUTOR(A): ALESSANDRA CLAUDIO DE 

OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A., VIVO S.A., SERASA S/A. 

Vistos. Prefacialmente, conforme Ata da 38ª Assembleia Geral 

Extraordinária, realizada em 01/07/2013, ocorreu a cisão total da Vivo 

S.A., com a transferência de seu patrimônio para a Telefônica Brasil S.A., 

de modo que esta última sucede a empresa cindida nos direitos e 

obrigações, nos termos do art. 229, §1º, da Lei 6.404/76. Portanto, 

promova-se a retificação da autuação, prosseguindo-se o feito apenas em 

relação aos reclamados Serasa S/A e Telefônica Brasil S.A. Após, 

certifique-se o decurso do prazo para apresentação de defesa pela 

requerida Telefônica Brasil S/A. Cumprida a determinação anterior, 

abra-se vista à requerente para manifestação sobre a defesa 

apresentada pela requerida Serasa S/A no ID. 13250566, no prazo de 05 

dias. No mais, torno sem efeito a parte da ata da audiência de ID.13276969 

em que restou consignado que não houve composição entre as partes em 

razão do não comparecimento da requerente, uma vez que no próprio 

documento está registrada a sua assinatura, atestando o seu 

comparecimento e o de sua advogada constituída na solenidade. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 11 de 
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dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CARVALHO SHEMPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000450-38.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MARCIA DE CARVALHO 

SHEMPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., ZANC ASSESSORIA 

NACIONAL DE COBRANCA LTDA Vistos etc... Considerando que não 

houve tempo hábil para intimação da requerida ZANC ASSESSORIA 

NACIONAL DE COBRANCA LTDA para comparecimento na audiência de 

conciliação realizada, redesigne-se o ato, intimando-a da data designada 

nos moldes expressamente requeridos na petição de ID. 16637098. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína-MT, 11 de 

dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO JUNIOR ORMOND DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000496-27.2018.8.11.0025 REQUERENTE: WALDOMIRO JUNIOR 

ORMOND DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc... Conclusão desnecessária. 

Abra-se vista a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Juína-MT, 11 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRR - COMODORO DIESEL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000647-90.2018.8.11.0025 REQUERENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., TRR - COMODORO DIESEL LTDA 

Vistos etc... Promova-se a exclusão do sigilo das peças defensivas 

apresentadas pelo requerido TRR COMODORO DIESEL LTDA. (TRR TREVO 

DIESEL), ou ainda, a habilitação do autor e seu procurador constituído para 

devida visualização. Após, abra-se vista ao demandante para 

apresentação de impugnação, no prazo de 05 dias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Juína-MT, 11 de dezembro de 2018 Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000874-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MAVEL BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000874-17.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: SILVANE MAVEL BORGES VISTOS. Considerando que a 

parte requerida é revel, sua intimação pessoal para cumprimento 

voluntário da sentença é despicienda, bastando tão somente a 

determinação da sua intimação, cujo prazo assinalado correrá em cartório, 

nos moldes do que prescreve o disposto no enunciado 167 do Fonaje. 

Portanto, considerando o decurso do prazo assinalado sem qualquer 

manifestação e havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a 

dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de 

realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação 

fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Ainda, diligencie-se através do sistema RENAJUD, na 

tentativa de localizar veículos em nome dos executados e que não 

possuam restrições de qualquer natureza. Sendo exitosa a tentativa de 

constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 11 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-55.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIZELY - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANE MARIA BREDA CAMARA OAB - RS0062960A (ADVOGADO(A))

LUANA BREDA BETELLA OAB - RS0090691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LOEVEN 02112312154 (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

01/02/2019 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINO OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001561-91.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ARLINO OLIVEIRA VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos três dias do mês de 

Dezembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 
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PETENGILL, às 14h00min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1001561-91.2017.8.11.0025- PJE. Ausentes às 

partes e seus representantes ao ato. As partes, procuradores e 

testemunhas presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam 

gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações 

processuais realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no 

termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou: 

“Havendo ausência das partes ao ato processual, o que contraria o 

carácter de celeridade e oralidade do procedimento sumaríssimo, e não 

havendo provas suficiente da litigância de má fé, da parte autora, 

afasta-se a incidência enunciado n° 90 do FONAJE, que justificando-se a 

extinção da ação nos termos do artigo 51 da lei n° 9.099/95. Sem custas e 

nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a 

coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se às 14h15min o presente 

termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos 

presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CALIZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001567-98.2017.8.11.0025. REQUERENTE: VANDERLEI CALIZARIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos cinco dias do mês de 

dezembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 14h16min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1001567-98.2017.8.11.0025- PJE. Presentes ao 

ato, a requerida VIVO S. A, representada pelo preposto Geraldino 

Barbosa Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio Barbosa 

de Queiroz. Ausente o requerente. Compareceu ainda a acadêmica de 

direito Dayane Soares dos Anjos. As partes, procuradores e testemunhas 

presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam gravados 

(aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações processuais 

realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no termo de 

audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte 

dispositiva restou assim exarada: “Assim sendo, com espeque no art. 487, 

I do CPC/15, Julgo Improcedente a pretensão contida na inicial, para rejeitar 

os pedidos de exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de 

restrição ao crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e 

validado pelo ordenamento jurídico. Por entender robustamente 

caracterizado o abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma 

demanda contra vários réus, seja pelo manejo de ação repetitiva 

apresentada de modo formulário e padronizado, caracterizando o concílio 

entre advogado e cliente para proposituras de demandas em massa, 

condeno o autor e seu patrono pela multa a que alude o NCPC, ante o 

reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do art. 80, I e III do CPC, 

fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no percentual de 5% 

sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação. 

Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de advocacia 

que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma a blindar o 

advogado das responsabilidades processuais decorrentes da litigância 

abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e exagerado está 

suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que foi 

detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de R$ 

1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença recorrida. 

Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 10% sobre 

o valor da causa ”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do 

Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 0004437-95-95.2013.8.19.0205). 

Condeno, ademais, o autor no pagamento de custas e despesas 

processuais e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. P.I.C. Transitada 

em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se às 14h20min o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109524 Nr: 2334-27.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE DAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência preliminar designada para o dia 

21/01/2019 às 14h15min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-74.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. HERREIRA DE ARAUJO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL BERNARDINO DE SENA CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010496-74.2012.8.11.0025 REQUERENTE: A. HERREIRA DE ARAUJO - 

EPP REQUERIDO: SAMUEL BERNARDINO DE SENA CONFECCOES - ME 

VISTOS. Frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros em 

nome do executado passiveis de constrição judicial, defiro, desde já, o 

pedido formulado pelo exequente para realização de pesquisa eletrônica, 

por parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em nome do 

devedor que possam estar registrados no sistema de consulta de dados 

denominado INFOJUD. De proêmio, é de se recordar que a utilização da 

ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a 

partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que 

permite o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil. Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, 

mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se 

adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual. E 

antes que se perquira onde estaria a distinção entre a pesquisa feita via 

BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o deferimento da 

penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de consulta, não 

demanda o esgotamento das tentativas de obter a localização de bens 

pela via extrajudicial por parte do credor, porque dinheiro está na ordem 

primeira de preferencia de excussão, ex vi do que preconiza o art. 835 do 

CPC. Sendo assim, não localizados valores pecuniários suficientes para 

garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e a 

responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do devedor. 

Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que as 

diligências promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade da 

executada restaram parcialmente frutíferas, parece-me que se acham 

satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas de 

bens por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado. Realizada a pesquisa no 

sistema INFOJUD, dê-se vistas ao exequente, pelo prazo de 05 dias. No 

mesmo prazo, manifeste-se o credor sobre o interesse na manutenção da 

penhora de ID. 5015586, indiciando, no ato o paradeiro do bem, sob pena 

de levantamento da constrição averbada. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 11 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010246-07.2013.8.11.0025 REQUERENTE: CLARI SIMIONATTO 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM - OI VISTOS. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído após 20/06/2016, se adequando 

à hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de ID. 13222557. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se 

em suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BROLLIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

MIRIAN SILVA RAMOS KRUEL OAB - RS17369 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001294-22.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ROBSON BROLLIA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c cumulada com indenização por 

danos morais. Consta da inicial que durante a participação em um curso 

ofertado por sua empregadora o requerente foi surpreendido com a 

existência de uma negativação registrada em seu nome no valor de 

R$837,00, incluída pela requerida junto ao serviço de proteção ao crédito 

na data de 09/07/2017, causando-lhe assim, danos morais, porque a 

referida inscrição seria indevida, por não terem as partes qualquer relação 

comercial. Diante de tal situação, ajuizou a presente demanda, 

requerendo, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos 

órgãos de restrição ao crédito. Instruiu a inicial com os documentos. 

Designada audiência para tentativa de conciliação entre as partes, a 

solenidade deixou de ser realizada em razão da ausência de tempo hábil 

para citação da parte requerida. Era o que tinha para informar. Decido. Em 

se tratando de pedido de concessão de tutela provisória, em sede 

antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito 

apontado como violado ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca 

acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a mim parece 

inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições doutrinárias que 

a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo legal se trata da 

“situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As 

afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; 

pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, 

assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos 

divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que 

a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os 

motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de 

equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa 

negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de Processo 

Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa premissa, há 

que se observar que a pretensão da autora está fundamentada na 

inexistência de relação contratual com a requerida, afirmando, em síntese 

que nunca contratou os serviços que originaram o débito reclamado. 

Somente por esse resumo já se pode concluir que, nesse momento 

processual tudo o que se tem são afirmações unilaterais do autor, 

carentes de prova suficientemente convincente do fato gerador do direito 

por ele alegado. Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada havendo 

na inicial ou nos documentos acostados ao feito com ela, que demonstre a 

alegação de que a negativação levada a efeito se deu sem qualquer tipo 

de relação contratual entre as partes, fragiliza-se o argumento exordial e 

desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a 

jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca 

da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de 

que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que 

uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser 

provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou 
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um fato contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada 

a alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, 

Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Considerando que a requerida já 

foi citada da presente ação e, inclusive, já juntou procuração aos autos 

(Id. 11013125), intimem-se as partes, por meio de seus procuradores 

constituídos a comparecerem na audiência de conciliação a ser designada 

pela Secretaria. Às providências, expedindo o necessário. Juína (MT), 12 

de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010144-14.2015.8.11.0025 REQUERENTE: JOSE EVARISTO GUIMARAES 

REQUERIDO: EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA 

VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais alegadamente produzidos contra a honra 

objetiva do demandante, que teria visto seu nome apontado em órgão de 

restrição ao crédito por uma dívida que não possui, já que, segundo 

afirma, nunca haveria mantido qualquer relação jurídica com as 

requeridas. De acordo com a inicial, ao tentar abrir um cadastro em uma 

loja para aquisição de produtos no crediário, o requerente foi surpreendido 

pela informação de que em seu nome foi negativado junto aos órgãos de 

restrição ao crédito e que tal apontamento decorreria de dívida com a 

demandada no valor de R$1.208,51 (um mil duzentos e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Afirma, todavia, que não estabeleceu qualquer 

relação comercial com a requerida, desconhecendo a origem e a 

motivação da suposta dívida, bem como que o negócio jurídico firmado 

possivelmente se deu por meio da falsificação de seus documentos 

pessoais. Assim, pretende a exclusão do registro apontado no banco de 

dados de publicização de inadimplentes, assim como, indenização pelo 

dano moral advindo da negativação, o qual verbera ser decorrência 

automática do reconhecimento do ilícito perpetrado. Devidamente citado, o 

requerido apresentou defesa, postulando pela improcedência do pedido 

indenizatório em razão da ausência da prática de ato ilício, bem como pela 

legalidade na contratação firmada entre as partes. Defendeu, ainda, a não 

comprovação dos danos morais experimentados e, em caso de 

acolhimento dos pedidos iniciais, postulou pela observância dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. 

Por fim, requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova, ante ao 

não preenchimento dos requisitos autorizadores. Em sede de impugnação 

à contestação, o demandante refutou as teses defensivas apresentadas 

pela parte demandada, bem como reafirmou os termos da pretensão inicial. 

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Tratando-se de demanda cujas 

questões fáticas estão bem delineadas, não existe justificativa para a 

dilatação da instrução probatória, impondo-se ao julgador, como corolário 

lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir 

diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a 

prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. De início, como bem 

apontou o requerido na petição de ID. 14968986, a matéria discutida no 

presente processo - declaratória de inexistência de relação comercial, não 

está afeta pela decisão prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 1.525.174/RS, que determinou a 

suspensão dos julgamentos dos casos relativos à alteração de planos de 

telefonia fixa. A decisão daquela Corte foi prolatada em processo que 

restou afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos 

seguintes termos: “[...] Dessa forma, altero para deixar bem claro o tema 

afetado nestes autos, fazendo constar como afetadas (Tema 954) para 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, as seguintes questões: - A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. 4. Determino a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. [...]” Assim, como a 

causa de pedir do presente diz respeito inexistência de relação jurídica 

entre as partes, não se encontrando afetada pelo TEMA 954 do STJ, 

passo ao julgamento da lide. Dito isso, passando ao meritum causae, 

cumpre registrar que ao caso em comento se aplicam as normas contidas 

no Código de Defesa do Consumidor, que delineiam a qualificação da 

autora o como consumidora e da instituição requerida como fornecedora 

dos serviços que geraram os supostos danos reclamados na inicial. 

Nesse sentido, o art. 3º, caput, do Código Consumerista, define 

fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços”. Ainda, delimita o § 2º do 

mencionado artigo que "serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 

de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista". Logo, aplicáveis ao caso as normas consumeristas, 

sobretudo os termos do art. 14, caput, do CDC: "O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." Nesse contexto, revelada a incidência da legislação 

consumerista ao caso focado, impende gizar que são imprescindíveis à 

configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços 
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bancários os seguintes requisitos, segundo Ada Pellegrini Grinover: "a) 

defeito do serviço; b) evento danoso; e c) relação de causalidade entre o 

defeito do serviço e o dano." (in: Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 7a ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 173). Salienta-se, outrossim, as 

hipóteses em que a responsabilidade objetiva pode ser afastada, nos 

termos do § 3º, do art. 14, do Código do Consumidor: "§ 3º O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Com fundamento em tais premissas, verifico que a 

questão judicializada não oferece maior complexidade decisória, uma vez 

que se cuida de ação indenizatória baseada na negativa da existência de 

relação jurídica entre as partes, o que faz com que solução da lide se 

resuma à análise da ocorrência ou não do negócio jurídico questionado. E, 

nesse diapasão, da análise do bojo probatório trazido ao feito, verifico que 

a pretensão autoral merece acolhimento e, isso porque, apesar de 

defender a regularidade da contratação firmada, o requerido não se 

desincumbiu do seu dever de demonstrar qualquer indício de prova da 

contratação negada pela parte autora. Anote-se que a demandada não 

trouxe aos autos nem mesmo o contrato firmado entre as partes, o 

histórico de consumo e de pagamento das faturas, ou ainda, informou em 

qual endereço foi instalada a linha telefônica, não demonstrando, portanto, 

a regularidade na formação do negócio jurídico contestado. Assim, como é 

de sabença comum, aqueles que atuam no comércio de bens e produtos 

ofertados ao consumo são regidos pela chamada “Teoria do Risco”, seja 

aquela álea inerente à atividade empresarial, seja o risco que advém da 

natureza da empresa, que existe com finalidade de auferir lucros, 

devendo, assim, também arcar com os riscos dessa empreitada. E aqui 

não se cuida de inverter ônus probatório: é a distribuição equânime e 

dinâmica do ônus probatório, afinal, não se pode dizer que a autora 

deveria provar fato negativo (que não tinha contrato com a requerida), 

cabendo à instituição, responsável pelos débitos, demonstrar a sua 

origem, dever do qual nem de soslaio chegou a se desincumbir. Sem 

maiores delongas, desimporta se a requerida agiu de boa ou má-fé, se 

podia ter evitado a contratação ou não. A sua responsabilidade é objetiva, 

porque é dela o risco do negócio que se lançou a exercer, como bem 

leciona a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO 

NÃO REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. COMPRA FATURADA NÃO 

RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA. Lide 

que deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o apelado é consumidor dos serviços prestados pela apelante. Falta 

de cautela na contratação, que demonstra falha no dever de segurança 

quando da disponibilização dos serviços aos consumidores. Fato de a 

apelante ter sido vitimada por ação fraudulenta de terceiros, que não a 

isenta do dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno, inerente ao 

risco da atividade desenvolvida. Inteligência das súmulas nº 94 desta 

Corte Estadual e nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Falha na 

prestação do serviço. Configuração da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Verba reparatória fixada em R$ 24.000,00 (vinte 

e quatro mil reais), com base nos critérios relativos às consequências do 

fato, à gravidade da lesão e à condição econômica do ofensor para a 

justa indenização que não merece ser reduzida. Consumidor que 

permaneceu, indevidamente, negativado por mais de três anos. Dano 

moral configurado pela desídia da fornecedora quanto à diligência na 

aferição da idoneidade das informações prestadas por quem contrata 

seus serviços, sendo notório que, muitas vezes, elas são aceitas por 

telefone, sem que o contratante apresente qualquer documento de 

identidade, o que dá azo a fraudes como a examinada nestes autos 

(TJ/RJ, APL16582652920118190004, Relator: Des. Alcides da Fonseca 

Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – grifo nosso). Destarte, não 

demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico negado pela 

requerente, o caminho não pode ser outro senão a declaração da 

inexistência da relação jurídica sob questionamento. Lado outro, no que 

tange ao pedido de indenização por dano moral decorrente da negativação 

indevida, constata-se com facilidade que ao tempo da constrição o autor 

possuía outra dívida já registrada pela empresa Oi S/A (Id. 1915401), cuja 

ilegalidade não foi comprovada nos autos, sendo de se presumir que se 

trata de negativação escorreita e devida, que não comporta análise 

nesses autos, mas afasta a possibilidade de indenização por danos 

morais, ex vi do que preconiza a Súmula n. 385/STJ, in verbis: "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar a 

inexistência de relação jurídica debitória entre o autor e a requerida, 

determinando a exclusão definitiva de seu nome dos bancos de dados de 

restrição ao crédito, com relação ao contrato de prestação de serviços 

aqui enfocado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais); Considerando o que preceituam os arts. 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de condenar a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juína/MT, 11 de dezembro 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001918-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001918-79.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA BRAGA RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA, 

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA Vistos. Com o olhar volvido à 

tentativa de conciliação entre as parte, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do 

artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 21/02/2019 às 14h30min. CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001188-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA OAB - MT23688/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001188-68.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: PATRICIA AMARO EXECUTADO: MARCELO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Vistos. Considerando que a dívida alimentar compreende não 

somente o montante apresentado na inicial, mas também dos meses que 

se vencerem durante a execução, tendo havido pagamento parcial do 

débito, INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 03 (três) dias, 

proceda ao pagamento do valor remanescente de ID 16970441, sob pena 

de prisão civil pelo prazo legal. Escoado o prazo, INTIME-SE a exequente 

para manifestar, em 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248352 Nr: 2266-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Cristian Duarte Calimerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 71, de modo que retifique o edital de citação, 

devendo constar ação de execução de titulo extrajudicial, conforme já 

decidido á fl. 43.

CUMPRA-SE o remanescente na decisão de fl.68.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243168 Nr: 4543-74.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Alves Pereira, Maria das Dores da Costa, Vera 

Lucia de Oliveira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 152, DEFIRO a dilação do prazo, tendo em 

vista a pluralidade de autores e a complexidade para realização da pericia 

tecnica, de modo que CONCEDO 30 (trinta) dias, para providenciar a 

documentação necessária para realização de pericia técnica, sob pena de 

arquivamento.

Se transcorrido o prazo com manifestação, CONCLUSOS, se inerte, AO 

ARQUIVO.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239427 Nr: 2475-54.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 174 de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE à exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo de sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente a 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31349 Nr: 1958-30.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Guereles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de habilitação do espólio de Angelina Guereles, bem 

como a manifestação da executada às fls. 155/155-v, há que ser dado os 

contornos jurídicos para a questão, a fim de evitar prejuízos às partes.

Nesse propósito, dispõe o art. 110 do CPC que:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1o e 2o.

Diante disso, passando-se à análise superficial da habilitação 

propriamente dita, de duas uma, ou há o procedimento de inventário em 

trâmite, em razão do qual a habilitação é pelo espólio, ou, findo aquele, 

caberá aos sucessores do litigante morto ocupar o seu lugar na relação 

jurídica processual.

 Considerando que a habilitação fora promovida pelos filhos (herdeiros 

necessários), nos termos do artigo 687 do NCPC, DECLARO-O habilitado 

no presente feito, em sucessão da de cujus, devendo o feito continuar 

seu trâmite regular.

Assim, DETERMINO a retificação do polo passivo, devendo ser 

encaminhado o feito ao cartório distribuidor para alterações na capa dos 

autos e no sistema Apolo, para fins de constar como parte exequente o 

Espólio de Angelina Guereles, representada pelos herdeiros ora 

habilitados.

Com o fito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237409 Nr: 1470-94.2016.811.0011
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA MOREIRA 52269310187

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o pedido de fl.125 e compulsando detidamente os autos, 

verifico que o executado ainda não foi citado, (ex vi certidões de fls. 44, 

66 e 73) bem como nas respostas dos ofícios de fls. 118/122 não logrou 

resultado na busca de endereços. Desta forma, ainda não houve a 

triangularização processual, de modo que INDEFIRO o pleito de 

negativação. Neste viés:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DOS 

EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO 

NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE 

EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citada, a parte executada deixou 

transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento 

da pretensão de inclusão do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70076220367, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 07/03/2018). (TJ-RS - 

AI: 70076220367 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 

07/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/03/2018)

Assim, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32517 Nr: 2978-56.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Julia Maria da Conceição, Rosangela dos 

Santos Matias, Claudinei Matias da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.137, eis que se cuida de parte beneficiária de 

Justiça Gratuita, de modo que se remetam os autos ao contador deste 

Juízo para efetuar os cálculos, tomando como base o acórdão de 

fls.126/128.

Após, à autora para pugnar o que de direito e se manifestar quanto aos 

cálculos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias. Empós, à ré para o 

mesmo desiderato.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23538 Nr: 685-84.2006.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de habilitação do espólio de Sebastiana da 

Conceição, bem como a certidão à fl.196 informando que o requerido 

deixou fluir o prazo sem manifestação, há que ser dado os contornos 

jurídicos para a questão, a fim de evitar prejuízos às partes.

Nesse propósito, dispõe o art. 110 do CPC que:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1o e 2o.

Diante disso, passando-se à análise superficial da habilitação 

propriamente dita, de duas uma, ou há o procedimento de inventário em 

trâmite, em razão do qual a habilitação é pelo espólio, ou, findo aquele, 

caberá aos sucessores do litigante morto ocupar o seu lugar na relação 

jurídica processual.

 Considerando que a habilitação fora promovida pelos filhos (herdeiros 

necessários), nos termos do artigo 687 do NCPC, DECLARO-O habilitado 

no presente feito, em sucessão da de cujus, devendo o feito continuar 

seu trâmite regular.

Assim, DETERMINO a retificação do polo passivo, devendo ser 

encaminhado o feito ao cartório distribuidor para alterações na capa dos 

autos e no sistema Apolo, para fins de constar como parte exequente o 

Espólio de Sebastiana da Conceição, representada pelos herdeiros ora 

habilitados.

Com o fito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255784 Nr: 5922-16.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mazini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.P.R.I.C.Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33162 Nr: 3765-85.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rene Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Blairo Borges Maggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228, ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI - OAB:12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Homem de Melo - 

Procurador do Estado - OAB:6.613-B

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 408, INTIME-SE o requerente para 

efetuar o remanescente do montante devido a título de honorários 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Uma vez comprovado, EXPEÇA-SE Alvará em favor do perito, na conta 

indicada.
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Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 6 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239500 Nr: 2519-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Cardoso Monteiro, Adailson Cardoso 

Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mais, DEFIRO o pedido de fl.92, de modo que DETERMINO que todas as 

intimações sejam feiras em nome do advogado André de Assim Rosa, 

OAB/MT, 19.077-A.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Zacarias Tavares Canara, Neusa Tavares da 

Câmara, Fadel Tavares Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca do laudo pericial, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261671 Nr: 2456-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ortiz Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor das certidões de fl. 43 e 44, INTIME-SE a requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca das provas que ainda 

pretende produzir, devendo justificar a pertinência destas, sob pena de 

indeferimento.

Após, ao Ministério Público para manifestação, em igual prazo.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259034 Nr: 1426-07.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Schiavo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca da proposta de 

acordo do INSS, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio 

interpretado como anuência.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 87456 Nr: 3315-11.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinir Chaves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bento Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT, LETÍCIA 

CAIRES GOMES - OAB:25.285, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:46.304 

-MG, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 1.001/1.008, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230127 Nr: 1893-88.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Germano dos Santos, Vera Lucia Pasquini dos 

Santos, Erivaldo Candido de Andrade, Rogério Miatelo, Edilberto Silva 

Meneses, Maria Claudia Alves Nascimento Andrade, Sebastião Torres 

Simão, Francisco Assis de Almeida, Manoel Conceição dos Santos, 

Cacilda de Souza Simão, Maria de Lourdes da Silva, Luciano Alves 

Nascimento, Domingas Nobre de Almeida, Creuza Correa Nunes dos 

Santos, João Batista de Jesus, Waldemar Siqueira, José Carlos Neves, 

Francisco Macario da Silva, Nilza Paulina da Silva Jesus, Nair de Moraes 

Siqueira, Lucia Maria de Lacerda Neves, Anatalia Candida de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols, 
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Carlos Augusto Massan Nichols

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência formulada pelo autor à fl. 291 quanto à área 

correspondente às margens do Rio Cabçal, a qual pertence à União e será 

oportunamente demarcada pelo órgão oficial responsável, sem direito a 

qualquer indenização a ser recebida do ente público.

Ademais, dê-se VISTA ao Estado e ao Município, com remessa dos autos, 

para manifestarem eventual interesse na presente lide.

Em seguida, INTIME-SE os requerentes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Somente então, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 161204 Nr: 2034-15.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. de L. Dias & Cia Ltda - ME, Senhorinha 

Sueli de Lara Dias, Orlando Waldomiro Dan Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 152, DEFIRO a dilação do prazo, tendo em 

vista que a parte exequente esta realizando busca de bens em nome da 

parte executada, de modo que CONCEDO 30 (trinta) dias, para dar devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Se transcorrido o prazo com manifestação, CONCLUSOS, se inerte, AO 

ARQUIVO.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4020 Nr: 44-82.1995.811.0011

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multipec: Agrop. Empreend. Imob.. e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:4169A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 161, conforme pugnado.

INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239520 Nr: 2530-05.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honorio Tadeu Vescovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o teor do petitório de fls. 79/80, tenho que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 73/73-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida.

Ademais, cumpra-se na íntegra os termos da decisão de fls. 75.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 05 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251924 Nr: 4046-26.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Silva Pessoa de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação Previdenciária de Concessão/Reestabelecimento de 

Benefício por Incapacidade com Pedido de Tutela Antecipada” proposta 

por Suely Silva Pessoa de Matos em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de 

não possuir mais condições de trabalhar, necessitando assim, de 

percepção de auxílio doença em sede de antecipação da tutela 

convertendo, se for o caso, para aposentadoria por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/29.

A inicial fora recebida às fls. 30/30-v, sendo determinada citação da 

demanda, além de ser determinada realização de perícia médica.

Devidamente citada, a demandada apresentou contestação às fls. 38/43.

Perícia médica acostada às fls. 46.

À fl. 48 fora determinada nova realização de perícia, considerando que a 

requerente havia acostado laudos médicos.

Nova perícia médica encartada às fls. 53/55.

A autora apresentou manifestação quanto ao laudo à fl. 71, ao passo que 

a demandada quedou-se inerte, consoante certidão de fls. 72.

Em decisão de fls. 73 fora determinada a intimação da perita, para 

esclarecer a contradição no laudo, o que fora atendido às fls. 74.

Manifestação da requerente às fls. 76/77, enquanto que a requerida 

permanecera inerte, conforme certidão de fls. 78.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte 

autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos 

exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento 

na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o 

procedimento e os princípios norteadores dos planos de benefício da 

Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua manutenção 

em razão de incapacidade entre outras situações previstas no 

ordenamento legal.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos:
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“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 

geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da 

lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;”

O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do 

INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por 

prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz 

temporariamente para o trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 

8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)”

In casu, restou evidenciado que o demandante não preenche os 

pressupostos para o deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, 

consoante as provas amealhadas aos autos. Explico.

A qualidade de segurado da parte autora restou devidamente comprovada 

conforme documentos de fls. 37, donde se depreende que o autor 

contribuiu para Previdência, preenchendo o tempo de carência previsto no 

art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos 

documentos, verifica-se que o autor faz jus a concessão dos benefícios, 

desde que comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a 

condição de segurado quando se quedou enfermo, bem como em caso de 

ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho.

Analisando detidamente o laudo pericial encartado às fls. 53/55, aferem-se 

as informações: “(...) Paciente diagnosticada com artrose de coluna 

vertebral associada a coxartrose bilateral (...) Relata que foi indicado a 

reabilitação porém não houve continuidade (...) Parcial (...) Para o quesito 

nº 17 – O autor é suscetível de reabilitação profissional? – O expert 

respondeu: Sim (...)“.

Pois bem.

Quanto à qualidade de segurado do requerente e a carência exigida em 

Lei, verifico está devidamente comprovada consoante documentos 

juntados.

Como se não bastassem tal fato, a prova pericial produzida evidencia ser 

a incapacidade do autor parcial e temporária, sendo passível de 

reabilitação profissional.

Vale registrar que, em que pese o autor requerer a total procedência dos 

pedidos vertidos na exordial, considerando que o autor só se encontra 

incapaz temporariamente, podendo ser reabilitado profissionalmente, não 

merece guarida o pleito de aposentadoria por invalidez.

Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos 

pedidos exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, 

fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado.

No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por invalidez, com 

o olhar volvido ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível 

verificar a ausência do preenchimento dos requisitos, in verbis:

 “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

 § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

(artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de 

segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - 

art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da 

incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a 

subsistência; d) demonstração de que o segurado não era portador da 

alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Assim, o pleito de conversão em voga não merece próspero, conforme 

entendimento jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir:

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E 

TEMPORÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)”

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. 

Demonstrada a incapacidade temporária do autor, passível de melhora ou 

reabilitação, justifica-se a conclusão pela concessão de auxílio-doença em 

seu favor, desde o cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria 

por invalidez. II. O INSS é isento do pagamento de custas processuais 

quando demandado no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande 

do Sul. (TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 

125641320154049999 RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro 

de 2015 Relator ROGERIO FAVRETO)”

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença 

é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize 

temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por 

invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível 

de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a 

subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade 

parcial e temporária para o trabalho. 3. Preenchidos os requisitos, faz jus 

o autor à percepção do benefício de auxílio doença, não estando 

configurados os requisitos legais à concessão da aposentadoria por 

invalidez, que exige que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta 

a subsistência. 4. A correção monetária, que incide sobre as prestações 

em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem 

ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos 

para os Cálculos na Justiça Federal e, no que couber, observando-se o 

decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da 

questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até 

a data da expedição do precatório/RPV, conforme entendimento 

consolidado pela colenda 3ª Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 

31.2002.4.03.610). A partir de então deve ser observada a Súmula 

Vinculante n. 17. 6. Os honorários advocatícios devem observar as 

disposições contidas no inciso II,do § 4º, do Art. 85, do CPC 7. A autarquia 

previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 

4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada 
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pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. 

Remessa oficial, havida como submetida, e apelação do réu providas em 

parte e recurso adesivo do autor desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : 

AC 00083411020164039999 SP, Orgão Julgador DÉCIMA TURMA 

Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro 

de 2016 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)”

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada.

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença em favor de Suely Silva Pessoa de Matos, a partir da data 

do requerimento administrativo, enquanto perdurar a incapacidade, posto 

que o perito não lograra êxito em delimitar um prazo, cabendo a reanálise 

da incapacidade ao INSS administrativamente, com incidência de juros de 

mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o pleito 

de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto 

de execução após o trânsito em julgado.

 CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235869 Nr: 668-96.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rodrigues da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Vistos.

Deixo de analisar o pedido formulado pelo Fazenda Pública Municipal à fl. 

71, a qual requer que a sucumbência dos honoraios periciais seja 

suportado exclusivamente pelo autor da demanda, pois em analise aos 

autos, pode-se verificar que o mesmo já foi apreciado à fl.63/63-vº.

N’outro viés, INTIME-SE o perito nomeado na folha acima indicada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do pleito de 

minoração dos honorários periciais, advertindo que o silêncio acarretará 

sua revogação.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e volvam-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219861 Nr: 3559-61.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariáh Carvalho Queiroz Lima 

Oliveira - OAB:26688, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.266, de modo que DETERMINO que se INTIME a 

executada para se manifestar quanto à comprovação da habilitação do 

crédito da parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT 06 dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247949 Nr: 12911-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente acerca de vistas dos 

autos conforme r. Decisão de fls. 537/537vº, bem como para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224105 Nr: 4355-52.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jecira Ferreira Lemes, Jovelina de Oliveira Possavats, 

Ítalo Celso Marcucci, Luciano Nanci Carnielo, Rodrigo Roberto Morais, 

Lourdes de Oliveira Mateus, Aparecido Donizete Marconato, João Laranja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes para se manifestarem acerca 

da proposta de honorários periciais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101970 Nr: 767-76.2010.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Kuhne Andrade, Agropecuária Salto do Céu 

Ltda, Sergio Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:25.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178

 Intimação dos Procuradores da parte autora para proceder ao 

recolhimento da segunda parcela dos honorários periciais, devidamente 

atualizada desde a data da entrega do laudo pericial que era a data limite 

de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MAURICIA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 18/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16861490, em 06/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZANATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 18/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16861996, em 06/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY CARDOSO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 18/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16786860, em 06/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001431-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 18/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16819203, em 06/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS LUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 18/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16786862, em 06/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001511-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 
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ciência em 18/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16786875, em 06/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 18/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16786877, em 06/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001457-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IVANILDE ALVES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 19/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16893051, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001489-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 19/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16936709, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001534-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 19/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16935769, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANEIDE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 19/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16935563, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CAVALIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 19/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16935271, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001218-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAVORITO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 428 de 733



Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001218-06.2018.8.11.0011. 

Aportou aos autos petição do MPE requerendo a desistência da ação, em 

razão da parte requerida ter cumprido todas as recomendações 

anteriormente deliberadas, conforme se infere no ID nº.: 16491665. Desse 

modo, tendo em vista que a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, HOMOLOGO sua desistência e, por 

corolário, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e despesas processuais. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste-MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000434-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA OAB - SP0241338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAINE JAINE ALMEIDA TAMANDARE CATOSSO (RÉU)

PLINIO CATOSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON GOMES DE CARVALHO OAB - MT0019970A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000434-29.2018.8.11.0011. 

Aportou aos autos petição da parte autora em que requer a desistência da 

ação, conforme se infere no ID nº.: 16037885. Intimada, a parte requerida 

apresentou manifestação no ID nº.: 16494724 anuindo ao pedido de 

desistência da parte requerente. Desse modo, tendo em vista que a parte 

autora não possui interesse de prosseguir com a presente demanda, 

HOMOLOGO sua desistência e, por corolário, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, se houver. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste-MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001556-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 19/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16934884, em 07/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114572 Nr: 2525-90.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizamar Marçal de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Inácio Pereira, Rita Alves de 

Figueiredo Fereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:25.285, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982

 Reiterar a intimação para que o advogado do autor dê prosseguimento no 

feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2913 Nr: 819-58.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 

8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA - OAB:14.325 MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 227/229, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Destarte, ao menos por ora, 

não se vislumbra a ocorrência das nulidades aventadas pelo executado, 

de sorte que a praça pública deverá ter seu prosseguimento nos moldes 

anteriormente determinados. Especificamente em relação ao terceiro 

adquirente do imóvel hipotecado, frise-se que deverá opor sua defesa 

pela via processual adequada ou então, voltar-se contra o alienante em 

razão da evicção sofrida.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de sustação da hasta pública."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256316 Nr: 199-79.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olissio Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 153, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Inicialmente, defiro o pedido 

formulado pelo advogado Dr. Bruno Martin Sippel Souza à fl. 149, haja 

vista que o causídico fora nomeado para acompanha a parte solicitante na 

sessão de mediação/conciliação às fls. 134/134-vº, contudo, não atribuído 

honorários advocatícios. Desta feita, arbitro por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários) no valor de R$896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). N’outro giro, diante do 

teor da certidão de fl. 152, em que a Gestora Judiciária informa que o 

perito nomeado fora intimado, contudo, não se manifestou, revogo sua 

nomeação. Em contrapartida, nomeio como perito judicial para a realização 

da perícia o Sr. Emiliano Mendonça Silva, com endereço à Avenida Manoel 

José de Arruda, nº 3300, Condomínio Residencial Beira Rio, Porto, 

Cuiabá/MT, CEP 78025-190, fone: (65) 9.8121-4041, e-mail: 

emilianomsilva@gmail.com. Cientifique-se o perito a respeito da nomeação, 

bem como para que apresente, em 05 (cinco) dias: I – proposta de 

honorários; II – currículo com comprovação da especialização; e III – 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais. Outrossim, intimem-se as partes 

para que, dentro de 5 (cinco) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I – arguam o impedimento ou a suspeição, se for o 

caso; II – indiquem assistentes técnicos; e III – apresentem quesitos."

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154391 Nr: 884-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Alvay 

Comércio e Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Danilo Cezar Ochiuto - OAB:8833, Gilson Carlos 

Ferreira - OAB:14391, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - 

OAB:19.946

 Intimar o advogado do requerido sobre a audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 13h30min. Bem 

como intimá-lo ainda sobre a R. Decisão de fls. 1161, cujo teor 

transcrevo:"Código 154391.Como é cediço, a Justiça brasileira tem alçado 

novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias chamados de meios consensuais de conflito, 

como a mediação e a conciliação, visando justamente assegurar a todos o 

direito a solução dos litígios por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. No caso sub judice, embora não há previsão expressa para 

a realização de tentativa de conciliação em processos que versam sobre 

a fase de cumprimento de sentença, entendo que nesse caso peculiar à 

conciliação seria a medida mais harmônica e adequada para dissolver o 

litígio em voga. À vista disso, nos termos dos artigos 3º, §3º e 139, inciso 

V , ambos do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 30 de janeiro de 2019, às 13h30min, a ser realizado neste Juízo. 

Intimem-se às partes, bem como os seus procuradores para compareçam 

a solenidade. Cientifique-se o MPE. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 06 

de dezembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221047 Nr: 3703-35.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas 

Tiago, Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira de Freitas, Otaide 

Trento Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470, Selio Soares 

de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 262, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e SUSPENDO a presente execução, até 

que o presente ajuste cumpra-se integralmente.Consigno ainda que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. Custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, nos termos 

pactuados no acordo.Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com 

o levantamento de eventuais penhoras, após arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias.P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste - MT, 29 de novembro de 2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232178 Nr: 3121-98.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/ A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaíde Trento Júnior, Egnomar de Freitas Tiago, 

Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas Tiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 121, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” 

do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus 

termos e cláusulas e SUSPENDO a presente execução, até que o presente 

ajuste cumpra-se integralmente. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, nos termos 

pactuados no acordo. Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria 

com o levantamento de eventuais penhoras, após arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 29 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261173 Nr: 2293-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 89, cujo teor 

transcrevo:"Cód. 261173. Trata-se de Embargos Execução, manejado por 

Argemiro Garcia de Oliveira Neto e Marcio Leandro Garcia de Oliveira, em 

face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste 

MT/PA- Sicredi Sudoeste MT/PA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Conforme petitório de fl. 88, a parte autora não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, haja vista a demanda principal já ter 

se resolvido, requerendo a extinção do presente feito. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT, 29 de 

novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-28.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PEREIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE CASSIA BOTELHO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando a realização de penhora e 

avaliação do imóvel indicado nos autos, consoante Ids. 12175645 e 

17020043, INTIMAM-SE as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos das R. Decisões de Id. 11633456 e 15812942. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de dezembro de 

2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-23.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 16645116, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 
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que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16676158, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação dos veículos ali 

constantes, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, via 

carta precatória. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 16676538, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação dos veículos ali 

constantes, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, via 

carta precatória. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR AUGUSTO (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do 

termo aportado no id nº 17008173. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 
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Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. O recorrente pugnou pela concessão do prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para juntada do preparo do recurso inominado interposto. Pois 

bem. Conforme o §1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o pagamento das 

custas processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação 

do preparo se conta minuto a minuto (art. 132, § 4°, do CC), devem ocorrer 

48 (quarenta e oito) horas posterior à interposição do recurso inominado. 

Na mesma linha de raciocínio, dispõe o ENUNCIADO 80 do FONAJE: “O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração 

aprovada no XII Encontro – Maceió-AL). Assim, DETERMINO que a Gestora 

Judiciária, transcorrido o prazo assinalado, certifique acerca da 

apresentação do preparo. Se apresentado, verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Em 

caso de não apresentação da guia no prazo, volvam-me conclusos. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UELITA DE PAULA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. De pronto, em que pese o recurso inominado constante nos autos 

se encontrar tempestivo, conforme certificado em id nº 16964334, não há 

qualquer comprovação do recolhimento das custas correspondentes, ou 

pleito de justiça gratuita, razão pela qual DETERMINO a intimação da autora 

para que comprove o devido recolhimento, ou, em caso de ser pleiteada a 

justiça gratuita, que colacione aos autos prova hábil a convalidar a 

hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

deserção do recurso interposto. Com o transcurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 02 de Abril de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 
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Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-16.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE APARECIDA VIEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 14829171 e juntado ao Id. 17030913, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16465951 e juntado ao Id. 17035097, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001945-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 02 de Abril de 2019 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010366-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvarás de Levantamento nos presentes autos sob nº 463044-0 e 

463045-9, consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16621524, para 

constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VILLACIEN BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvarás de Levantamento nos presentes autos sob os nº 463033-5 e 

463037-8, consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 16930590. Para 

constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-35.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Sentença 

constante do ID.16667303, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 461444-5 consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID.16667303. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-03.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 16949945, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 462382-7, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID.16949945, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262444 Nr: 2875-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao advogado do reeducando para que no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a douta advogada para manifestar no prazo de 5 (cinco) 

acerca da devolução da Carta Precatória sem cumprimento cuja finalidade 

era para inquirir a testemunha Valterclan Rodrigues de Paula.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247174 Nr: 1722-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado para devolver o Processo 1722-63.2017.811.0011 no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200847 Nr: 207-95.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838

 Intimar o advogado para devolver o Processo 207-95.2014.811.0011 no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107113 Nr: 1587-95.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Intimar o advogado para devolver o Processo 1587-95.2010.811.0011 no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 1654-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838

 Intimar o advogado para devolver o Processo 1654-60.2010.811.0011 no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248525 Nr: 2337-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intimar o advogado para devolver o Processo 2337-53.2017.811.0011 no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259333 Nr: 1580-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Cruz Santana, Daniel de Faria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 Intimar o advogado para devolver o Processo 1580-25.2018.811.0011 no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258480 Nr: 1151-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Loura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1151-58.2018.811.0011 - 258480

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Adriano de Loura

INTIMANDO: Réu(s): Adriano de Loura, Cpf: 01559943017, Rg: 

4090229511 SSP RS Filiação: Florentino Alves de Loura e Maria de 

Lourdes de Loura, data de nascimento: 31/08/1986, brasileiro(a), natural 

de Alecrim-RS, convivente, motorista, atualmente em lugar incerto ou não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito, como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, 

por escrito, podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir, bem como arrolar testemunhas até o número de 05 

(cinco), tudo no prazo de 10 (dez) dias.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 258480

Vistos, etc.

Não sendo incumbência do Poder Judiciário diligenciar endereço de partes 

ou testemunhas, apenas em situações excepcionalíssimas, 

adequadamente comprovadas, poderia ser utilizado o aparato judicial para 

tal intento, cabendo à parte autora apontar o endereço da parte ré ou de 
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suas testemunhas, principalmente em se tratando do Ministério Público a 

parte requerente, por possuir referido órgão poder requisitório neste 

sentido, segundo sua lei de regência.

Na hipótese, não se mostra razoável transferir o ônus de informar a sua 

localização ao Poder Judiciário, vez que compete ao Ministério Público à 

correta indicação do endereço do acusado.

Assim, indefiro parcialmente o pleito de fl. 258480.

Outrossim, o réu não foi localizado para citação, pelo que o Ministério 

Público requereu sua citação por edital, uma vez que não dispunha de 

outro meios para localizar o denunciado, sendo assim defiro a citação por 

edital requestada.

Transcorrido o prazo para manifestação, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késia Fernanda de 

Souza Tenório, estagiária de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 6 de dezembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96413 Nr: 4018-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta das Graças Almeida Dreher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jasciara Furtado Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:OAB/MT 14.571-B

 Processo n. 4018-61.2016.811.0086 - Código n. 96413.(...) 

Decido.ACOLHO o pedido da Suscitada para que a Registradora do 1º 

Ofício desta Comarca abstenha-se de efetuar o registro do formal de 

partilha extraído dos autos n° 3068-33.2008.811.0086 (código 40132) da 

Primeira Vara desta Comarca, exclusivamente em relação ao imóvel 

matrícula 1.947, já que o bem arrolado no plano de partilha foi adquirido 

pela Suscitada na constância do casamento e que, diante do parecer 

favorável do Ministério Público, tal medida não trará prejuízo aos herdeiros 

incapazes. Pelo exposto, nos termos do Art. 487, III, “a” do CPC 

HOMOLOGO o acordo de fls. 162.Sem custas, eis que a dúvida foi 

proposta pela Registradora do 1º Ofício.P.R.I.Cumpridas as formalidades 

legais, ARQUIVE-SE.Nova Mutum/MT, 21 de novembro de 2018.Luciana de 

Souza Cavar Moretti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99634 Nr: 6033-03.2016.811.0086

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelino Ruy da Rosa, Fernanda Hofmann da 

Rosa, Miguel Batistella, Margarida Batistella, Theobaldo Fenske, Noeli 

Fenske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107, ÉSLEN PARRON MENDES - OAB:17909, Procurador(a) do 

Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 6033-03.2016.811.0086 - Código n. 99634.

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de homologação por sentença de acordo de 

regularização fundiária em que todas as partes interessadas são 

Requerentes. Logo, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação da autuação.

À fl. 83, ante a notícia de óbito do Requerente Arcelino Ruy da Rosa, nos 

termos do art. 313, inc. I do CPC, DEFIRO a suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, após, intime-se o Advogado para regularização da 

representação processual.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 21 de novembro de 2018.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000665-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

STTEVEN ROBERTO STORTI (IMPETRANTE)

JOAO MARCELO CEQUINEL KLUTHCOWSKY (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000665-59.2017.8.11.0086 

IMPETRANTE: JOAO MARCELO CEQUINEL KLUTHCOWSKY, STTEVEN 

ROBERTO STORTI IMPETRADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, PREFEITO 

MUNICIPAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público, conforme já determinado na decisão inicial. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87273 Nr: 3263-71.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Correa de Souza, José dos 

Santos de Souza Neto, Jorgina Galhardo Nogueira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Carlos de Morais - 

OAB:GO/25.598, Nayara Rodrigues de Amorim - OAB:43476/GO

 Código nº 87273. L. Apolo: 101013.

Vistos em correição etc.

1 - Trata-se de pedido restituição de coisa apreendida solicitado por 

Jorgina Galhardo Nogueira Pereira, objetivando a restituição do veículo 

apreendido nos presentes autos, quando da prisão em flagrante da 

requerente, juntamente com Fábio Junior Coreia de Souza e José dos 

Santos de Souza Neto, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, 

caput,, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com vista ao Parquet, este pugnou pelo indeferimento do pedido, fls. 

536/536vº.

Decido.

Indefiro o requerimento feito tendo por fundamento o artigo 118 e 120 do 

Código de Processo Penal.

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.

Dessume-se que o fato criminoso ocorreu em 20 de agosto de 2015, 

sendo que o veículo supracitado teria sido utilizado na prática do crime de 

tráfico.

 No caso dos autos é fundamental a manutenção do bem apreendido visto 
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que há indícios de que o referido veículo era utilizada no cometimento do 

crime, de modo que apenas ao final será decidido a respeito do perdimento 

do referido bem.

Diante o exposto, indefiro a restituição do bem apreendido.

2 – Solicite-se informações acerca da carta precatória expedida à fl. 373, 

com urgência, conforme já determinado à fl. 514, após abra-se às partes 

para o oferecimento das alegações finais, iniciando-se pelo Ministério 

Público.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

 Ciência ao representante do Ministério Público e ao procurador do 

requerente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87273 Nr: 3263-71.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Correa de Souza, José dos 

Santos de Souza Neto, Jorgina Galhardo Nogueira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Carlos de Morais - 

OAB:GO/25.598, Nayara Rodrigues de Amorim - OAB:43476/GO

 Diante do exposto, em razão do constrangimento decorrente do excesso 

não razoável de prazo, RELAXO A PRISÃO de JOSÉ DOS SANTOS DE 

SOUZA e FÁBIO JÚNIOR CORREA DE SOUZA, com fulcro no artigo 5º, 

inciso LXV, da Constituição da República, mediante termo de 

comparecimento a todos os atos de que forem intimados, comunicando a 

este Juízo qualquer mudança de endereço.Expeçam-se ALVARÁS DE 

SOLTURA, se por outro motivo não estiverem presos os acusados. 

Solicite-se a serventia, informações acerca da carta precatória expedida à 

fl. 373, com urgência.Ciência ao Ministério Público e a defesa dos 

denunciados.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.Nova Mutum-MT, 14 de 

abril de 2016.Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87273 Nr: 3263-71.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Correa de Souza, José dos 

Santos de Souza Neto, Jorgina Galhardo Nogueira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Carlos de Morais - 

OAB:GO/25.598, Nayara Rodrigues de Amorim - OAB:43476/GO

 Diante o exposto, indefiro a restituição do bem apreendido.3 – Solicite-se, 

com urgência, junto ao Juízo deprecado, a devolução da carta precatória 

expedida para interrogatório dos acusados Fábio Júnior Correa de Souza 

e José dos Santos de Souza Neto.Ainda, proceda com a devida 

comunicação acerca da distribuição da carta precatória expedida à fl. 373, 

eis que o presente feito versa sobre réu preso e o Ministério Público, à fl. 

464vº insiste na oitiva das testemunhas.Intimem-se. Ciência ao 

representante do Ministério Público, ao Secretário Adjunto de Justiça, Sr. 

Luiz Fabrício Vieira Neto, e a defesa da acusada Jorgina Galhardo 

Nogueira Pereira.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Mutum-MT, 22 

de janeiro de 2016.Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 118081 Nr: 2826-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Carlos Pelisão, Greyce Viviane Soscchinske 

Pelisão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defona do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que a ausência de citação e intimação 

da parte Embargada acerca da decisão à fl. 85, porquanto sem resposta 

acerca do recebimento da carta de citação expedida à fl. 86.

Por medida de economia processual, a norma não exige a citação pessoal 

da parte Embargada (Exequente) no caso de haver advogado constituído, 

é o caso, de modo que o ato de citação pode realizar-se na pessoa do 

Advogado da parte Embargada constituído nos autos da Ação de 

Execução n. 2059-75.2004.811.0086 – Código n. 25854, via DJE.

Desta forma, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 6 de 

fevereiro de 2018, às 14h30min.

Mantenho as demais determinações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002673-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARCANZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA DIAS LIU KRINDGES (REQUERIDO)

GERALDO RUCKES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002673-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMIR MARCANZONI REQUERIDO: ARIANA DIAS LIU 

KRINDGES, GERALDO RUCKES Vistos, etc. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas proposta por Ademir Marcanzoni em desfavor de 

Ariana Dias Liu Krindges. Dessume-se da inicial, que a Autora contratou 

os Requeridos para, respectivamente, elaborar um projeto e executar um 

projeto de uma edificação residencial. Contudo, após a obra ser concluída, 

no ano de 2015, surgiram diversas frissuras e “rachaduras” nas paredes, 

evoluindo de forma gradativa, vindo a causar preocupação no 

Requerente, que tão logo notificou verbalmente ambos os Requeridos 

acerca do problema. Informa que, ao receber a notificação, a primeira 

Requerida apresentou projeto de “reforço estrutural” de autoria do 

engenheiro Caio Henrique Monari Camarini, mas o custo seria de 

aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual 

aquela se esquivou em suportar a despesa. Assevera o Autor, que, por 

não se sentir responsável pelo pagamento do referido valor e sem 

condições financeiras para tanto, deixou de executar o projeto. Por fim, 

segundo o Requerente, diante da evolução das frissuras, no mês de abril 

deste ano de 2018, contratou os serviços do engenheiro civil Marco 

Antonio Soares de Lima, para emissão de um parecer técnico sobre a 

situação do imóvel, momento em que concluiu pela “existência de um 

recalque diferencial das fundações do prédio residencial” e que as 

anomalias são de grau crítico, com considerável risco de provocar danos 

contra a saúde e segurança das pessoas, dentre outros. Nesse contexto, 

requer a realização de prova no imóvel residencial edificado na Fazenda 

Marcanzoni, bem como no projeto arquitetônico e demais documentos que 

instrui, para o fim de, em sendo constatada a reponsabilidade da parte 

Requerida, viabilizar uma solução amigável ou o ajuizamento de uma 

demanda. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois 

bem. No que concerne ao postulado, a medida pleiteada tem amparo legal, 

nos termos dos artigos 381, I, II e III, do Código de Processo Civil, “in 

verbis”: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos 

casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível 

ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a 

prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou 

outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento 

dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Primeiramente, 

verifico deve ser deferida a produção antecipada de provas com base 

nos três incisos: a construção pode desabar, tornando-se impossível a 

prova (inciso I); quanto ao inciso II, as partes teriam uma avaliação idônea 

acerca dos danos do imóvel, podendo assim possuir parâmetros para a 

composição; por fim, no inciso III, caso não seja constatado a falha dos 

requerido pode haver justificativa de não ajuizamento da demanda, sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 436 de 733



que se restar comprovado indícios de falha humana já há justificativa para 

ajuizamento da ação. Desta forma, com base no art. 381, incisos I a III, bem 

como diante da urgência no reparo da obra executada, o que por certo 

torna muito difícil sua verificação na pendência da ação, pela demora 

inerente ao processo judicial, deve ser deferida a produção antecipada de 

provas. Ainda, com base no artigo 382, do Código de Processo Civil, 

verifico que a produção antecipada de provas tem por objetivo verificar a 

existência de problemas estruturais no bem imóvel objeto do litígio, bem 

como a medida da responsabilidade dos requeridos, além possibilidade de 

reparação dos danos, devendo ser deferida porque respeitado, também, 

este requisito legal. Isto posto, DEFIRO o pedido de produção antecipada 

de prova pericial, forte nos arts. 381, I, II e III e 382, ambos do Código de 

Processo Civil, uma vez que, presentes os requsitos legais, para fins de: 

DETERMINAR a realização de prova pericial no imóvel residencial edificado 

na Fazenda Mancanzoni, no projeto arquitetônico e demais documentos 

que o instrui. Da Nomeação do Perito. Porém, tendo em vista que a prova 

que se pretende antecipar é de natureza pericial, tenho epla necessidade 

de aplicação do art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil. Com 

efeito, considerando a determinação de prova pericial por engenheiro cibil, 

NOMEIO o Senhor Carlos Giovani de Sousa Furtado, podendo ser 

localizado na Avenida Portugal. n. 29, Quadra 9, Bairro Jardim Cuiabá/MT, 

C E P  7 8 0 5 0 . 0 0 0 ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  9 9 6 0 3 - 2 4 7 8 ,  e - m a i l 

giovanifurtado@msn.com, com cadastro no Banco de Dados de Peitos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-sse o Perito 

Nomeado, para caso aceite a designação, formular a proposta de 

honorários, apresentar currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais do Senhor Perito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 465, § 2º, do Código de Processo Civil, ressaltando desde já 

que a parte Autora arcará integralmente com os honorários periciais. 

Após, intime-se a parte Autora, na pessoa do Advogado, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto a proposta de 

honorários. Desde já, fixo prazo de 10 (dez) dias para que o Perito 

indique, por simples comunicação nos autos, dia e hora de realização da 

perícia, bem como prazo de 30 (trinta) dias após a perícia para confecção 

e consequente entrega do laudo pericial pelo Senhor Perito, bem como 

pelos assistentes técnicos, nos moldes do art. 417, § 2°, do Código de 

Processo Civil. Por sua vez, intime-se a parte Requerida para adoção das 

medidas dispostas no art. 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo 

ali disposto de 15 (quinze) dias, considerando, que a parte Autora já os 

fez na exordial. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a 

ação, no prazo legal, em observância ao delineado nesta. Com a 

apresentação do laudo, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 04 de dezembro de 

2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002675-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH MARIA MAHLER VOGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

inventario (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002675-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISABETH MARIA MAHLER VOGEL REQUERIDO: 

INVENTARIO Vistos, etc. Defiro o pedido de parcelamento das despesas 

processuais à parte Exequente, nos termos do art. 98, § 6°, do Código de 

Processo Civil, bem como por considerar o impacto do pagamento das 

custas no equilíbrio financeiro da parte. Nesse ponto, importa salientar que 

o parcelamento será realizado em 6 (seis) parcelas, em observância ao 

disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, da CNGC/MT, com redação “in verbis”: 

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei. § 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.” (Sem grifos no original). 

Desta forma, determino que a Secretaria Judicial efetive os atos 

necessários para disponibilização das guias para pagamento das custas 

devidas, intimando, em seguida, a parte Autora a fim de providenciar o 

recolhimento da primeira parcela das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias. Tão logo quanto aporte aos autos o comprovante de 

recolhimento da primeira parcela referente às custas, considerando que o 

valor dos bens não supera 1000 (mil) salários mínimos, a presente ação 

deverá ser processada na forma do arrolamento comum, prevista no 

artigo 664 do Código de Processo Civil, razão pela qual NOMEIO a 

Requerente, Sra. Elizabeth Maria Mahler Vogel, para exercer a função de 

inventariante, independentemente de compromisso. Imprescindível para a 

celeridade da prestação jurisdicional a adequada instrução da petição 

inicial, determino a EMENDA à inicial, no rpazo de 15 (quinze) dias, para 

fins de instruir o feito com a) as certidões atualizadas de débitos fiscais 

expedidas pelo município domicílio da Inventariada, pelo Estado de Mato 

Grosso e da Receita Federal; b) comprovante de recolhimento ou isenção 

do ITCD, que deve ser objeto de lançamento administrativo (CPC, art. 662, 

§2º); e, c) certidão acerca da inexistência de testamento deixado pela "de 

cujus" a ser expedida pela CENSEC - Central Notarial de Serviços 

Compartilhados (Provimento 56/2016 do CNJ). Ainda, por prudência, 

determino a) a utilização do Sistema Bacenjud, para verificação de 

existência de tivos em nome da falecida, bem como a pesquisa junto ao 

Sistema Renajud em busca de ingormações sobre a existência de veículos 

registrados em nome da "de cujus" e b) a expedição de ofício ao INSS 

solicitando infromações cobre dependentes habilitados em nome da 

falecida, bem como a Caixa Econcômica Federal para informar saldo 

atualizado de valores referente ao PIS e FGTS em nome da falecida. Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias para a respostas. Após, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

04 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002696-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU VANZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002696-18.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): ELISEU VANZ RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos, etc. Trata-se de Ação de Amparo Social ao Idoso com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Eliseu Vanz, em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Aduz a parte Autora que além 

da idade avançada, também é portador de cardiopatia grave, 

necessitando, por este motivo, fazer o uso de medicamento de alto custo, 

o qual não é fornecido pela rede pública de saúde. Alega que o benefício 

foi negado por ter considerado que a família tinha renda per capita 

superior a ¼ do salário mínimo. Neste prisma, requer o deferimento de 

antecipação dos efeitos da tutela para fins de conceder ao postulante o 

benefício pretendido, dentre outros pedidos. Com a inicial, juntou 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

De proêmio, defiro a Gratuidade da Justiça conforme artigo 98, CPC. De 

proêmio, justifico a ausência de ordem de realização do estudo 

psicossocial, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, em 

razão do grande volume de trabalho acumulado para a Equipe 

Multidisciplinar desta comarca de Nova Mutum/MT, os relatórios/laudos 

necessitarem de um prazo muito longo para sua apresentação, ou seja, 

180 (cento e oitenta) dias. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 

de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 
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requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito sendo este 

um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando os autos, verifico que os pressupostos legais para o 

deferimento da antecipação de tutela não se fazem presentes no caso em 

comento, notadamente pela ausência de juntada de provas de que a renda 

per capita familiar se enquadra nos moldes dispostos pelo art. 20, 

parágrafo 3º da Lei n. 8.742, nem mesmo trouxe documento demonstrador 

de que o Autor é beneficiário do CadÚnico. Assim, para fins deste juízo 

sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são 

insuficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, sendo que a 

análise do pedido liminarmente pleiteado não comporta maiores delongas, 

sendo o seu indeferimento medida que se impõe. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

vertido na inicial, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil. 

Ademais, uma vez que no caso dos autos as chances de autocomposição 

(CPC art. 334, §4º) são mínimas, vez que não há procurador da fazenda 

pública nesta comarca, cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com efeito, 

no intuito de averiguar a condição de miserabilidade do postulante, exigida 

por lei para fins de concessão do benefício, determino que seja realizado 

Estudo Psicossocial pela Equipe Multidisciplinar desta Comarca, fixando o 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para o cumprimento da determinação, 

devendo as “experts” guardarem observância e consideração quantos 

fatores sociais, financeiros, ambientais e pessoais, vivenciados pela parte 

Requerente e sua família. Em seguida, intime-se a parte Autora para, no 

prazo legal, apresentar impugnação, caso queira. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 04 de dezembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002907-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI DA SILVA SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002907-54.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ELI DA SILVA 

SAMPAIO Vistos, etc. Extrai-se dos autos que o feito não foi instruído com 

comprovante do recolhimento das custas e taxas processuais. Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da parte requerente para acostar aos 

autos o comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 290, do NCPC, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, 

do novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 04 de dezembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002989-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGILES ADELINO BECKENKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

44º CIRETRAN DE NOVA MUTUM - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002989-85.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AGILES ADELINO BECKENKAMP REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, 44º CIRETRAN DE NOVA MUTUM - DETRAN/MT Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Indenizatória c.c Pedido de Dano Moral e Repetição 

de Indébito ajuizada Agiles Adelino Beckenkamp em desfavor do Estado de 

Mato Grosso e 44º CIRETRAN de Nova Mutum – DETRAN/MT. É o breve 

relatório. Fundamento e Decido. De proêmio, vislumbra-se que o Autor 

requer em sua exordial a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o argumento de não possuir condições de arcar com o pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios. De elementar 

conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, 

LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 

do Novo Código de Processo Civil, in verbis: “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Com efeito, da premissa 

legalmente estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a 

gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde 

que a parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem 

sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido” (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, verifica-se que o 

Requerente se intitula empresário, demonstrando assim, capacidade de 

pagamento, verificando-se indícios de capacidade financeira. Assim, em 

uma ótica de cognição sumária, constata-se que tais elementos não 

indicam a sua ausência de recursos, ao contrário, direcionam-se a 

comprovar capacidade financeira. Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

mediante holerite ou outro documento hábil, comprove sua hipossuficiência 

(art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 

321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

remetam-se os autos ao Distribuidor para realização do cálculo das custas 

eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de concessão ou não 

de justiça gratuita, frente aos documentos a serem apresentados pela 

parte Autora. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 04 de dezembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002927-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002927-45.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): RENATO PEREIRA CARVALHO RÉU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. De início, registra-se que o Autor deixou de juntar 

comprovante de residência e, consoante se infere por meio da procuração 

contida no Id. 16722407, o próprio se declara residente e domiciliado na 

cidade de Lucas do Rio Verde/MT. De elementar conhecimento que não é 

dado a parte Requerente, sob o manto da competência relativa, a escolha 

aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena de 

violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal. 

Sobre o tema ADA PELLEGRINI GRINOVER, adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131). Não se olvide, também, que por força da norma contida no 

art. 139, III, do Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e a violação do 

princípio do juiz natural é um ato contrário à dignidade da justiça. Assim, 

muito embora o art. 319, II do novo CPC consagre a exigência de que a 

petição inicial indique o domicílio e a residência do autor e do réu, na 

hipótese versada, dada a inconsistência acima apontada, mostra-se 

necessária a apresentação de comprovante de residência idôneo. Diante 

do exposto, com amparo na fundamentação acima, DETERMINO a 

intimação da parte Autora para que EMENDE à inicial no prazo de 15 

(quinze) dias e apresente comprovante de endereço idôneo, sob pena de 

indeferimento, como disciplina o art. 321, parágrafo único do novo Código 

de Processo Civil. Com o transcurso do prazo, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 

04 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002993-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNY LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002993-25.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOHNY LUIZ DOS 

SANTOS Vistos, etc. Extrai-se dos autos que o feito não foi instruído com 

comprovante do recolhimento das custas e taxas processuais. Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da parte Exequente para acostar aos 

autos o comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 290, do NCPC, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, 

do novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BUFFON LOUBET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000894-82.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): JUSSARA BUFFON LOUBET RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de 

Salário-Maternidade ajuizada por Jussara Buffon Loubet, em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Aduz a parte Autora que 

requereu a concessão odo benefício de salário-maternidade, em razão do 

nascimento de seu filho Davi Buffon, sendo negado, ao argumento de o 

parto (28/12/2017) ocorreu após o prazo de manutenção da qualidade de 

segurada. Nesse contexto, requer o deferimento de antecipação dos 

efeitos da tutela para fins de conceder ao postulante o benefício 

pretendido, dentre outros pedidos. Determinada a emenda à inicial (Id. 

13628280), a parte Requerente acosta aos autos o extrato do CNIS e 

cópia da CTPS (Ids. 13856900 e 13856962) e posteriormente comparece 

aos autos postulando a alteração do polo passivo (Id. 15387475). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. De proêmio, 

defiro a Gratuidade da Justiça conforme artigo 98, CPC. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Compulsando os autos, verifico que os 

pressupostos legais para o deferimento da antecipação de tutela não se 

fazem presentes no caso em comento. Isso porque, a prorrogação 

prevista no inciso II do artigo 15 da Lei n. 8.213/91 somente é cabível se 

comprovada a situação de desemprego pelo registro no órgão próprio do 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Na hipótese, conforme se 

extrai do documento constante do Id. 13856900, a cessação da 

contribuição se deu no mês de janeiro de 2016, de modo que o período de 

graça previsto no inciso II do artigo 15 da Lei n. 8.213/91 se estendeu até 

janeiro de 2017. Nesse ponto, sabendo que o parto se deu no mês de 

dezembro de 2017 e que conforme o entendimento do STJ e precedente 

da TNU, a falta de registro de vínculo empregatício em CTPS ou no CNIS é 

insuficiente à comprovação do desemprego, por não afastar a 

possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade, o 

presente feito demandará instrução processual para fins de verificar o 

preenchimento de tal requisito. Por oportuno: “PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 

MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. 

CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR 

COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS 

CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA DATA DA SAÍDA DO 

REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE REGISTROS POSTERIORES 

NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE 

DESEMPREGADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO. 1. 

O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da 

qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de 

contribuições previdenciárias. 2. No que diz respeito à hipótese sob 

análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do 

inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade 

de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, 

podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a 
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situação por meio de registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e 

da Previdência Social. 3. Entretanto, diante do compromisso constitucional 

com a dignidade da pessoa humana, esse dispositivo deve ser 

interpretado de forma a proteger não o registro da situação de 

desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, 

encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social. 4. 

Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova 

da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando 

que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e 

não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando 

for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, 

inclusive a testemunhal. 5. No presente caso, o Tribunal a quo considerou 

mantida a condição de segurado do requerido em face da situação de 

desemprego apenas com base no registro na CTPS da data de sua saída 

no emprego, bem como na ausência de registros posteriores. 6. A 

ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para 

comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a 

possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade. 7. 

Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua 

condição de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que 

afastou a perda da qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; 

sem prejuízo, contudo, da promoção de outra ação em que se enseje a 

produção de prova adequada. 8. Incidente de Uniformização do INSS 

provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.” (Pet 7.115/PR, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 10/03/2010, DJe 06/04/2010). “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. 

CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O 

MINISTÉRIO COMPETENTE QUANDO A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO FOR 

AFERIDA POR OUTRAS PROVAS. PEDIDO NÃO VEICULADO NAS 

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO DE TESE. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. I. "A ausência de anotação laboral na CTPS 

do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de 

desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade 

remunerada na informalidade." (Pet 7115/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 06/04/2010) II. Inviável a alteração do 

entendimento esposado pelo acórdão recorrido quanto à comprovação 

dos requisitos indispensáveis à percepção da pensão por morte, pois, 

para tanto, seria necessário o reexame de matéria probatória, vedado 

nesta instância extraordinária pela da Súmula 7/STJ. III. Não se admite, em 

sede de agravo regimental, a análise de questões novas, não arguidas no 

recurso especial. IV. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 

13.701/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

03/05/2012, DJe 10/05/2012). PEDIDO DE UNIFROMIZAÇÃO NACIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. DESEMPREGO. 

COMPROVAÇÃO. PET 7.115. ÚMULA/TNU 27. NOVA INTELIGÊNCIA. 

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ATUAL ORIENTAÇÃO. NÃO 

CONHECIMENTO. 1. A controvérsia quanto à comprovação do desemprego 

foi solucionada pelo STJ na PET 7.115. O Colendo Tribunal Superior 

orientou que “o registro perante o Ministério do Trabalho e Previdência 

Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras 

provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal”, e que “a ausência 

de aotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar 

a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do 

exercício de atividade remunerada na informalidade” (STJ, PET 7.115, 3ª 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.03.2010). 2. A partir da 

orientação do STJ, este Colegiado deu nova interpretação à Súmula nº 27, 

no sentido de que a falta de registro de vínculo empregatício em CTPS ou 

no CNIS não é suficiente à comprovação do desemprego, que pode ser 

demonstrado por outros meios de prova admitidos em direito (precedente: 

TNU, PU 2004.61.84.391942-0, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels 

Bilhalva, j. 12.08.2010, DJ 22.11.2010). Dessa forma, ao analisar 

incidentes de uniformização pelo INSS contra acórdãos que concluíram 

pelo desemprego com base apenas na falta de anotação em CTPS, 

determina-se a devolução dos autos à origem para possibilitar que a parte 

autora produza outras provas (v.g.: TNU, AgRegPU 2008.70.53.000533-6, 

Rel. Juíza Federal Simone Lemos Fernandes, j. 11.10.2010, DJ 

24.05.2010). 3. Esta TNU aceita como prova do desemprego, por exemplo, 

documentação médica indicativa da impossibilidade de retorno ao trabalho 

(v.g.: TNU, PU 2003.61.84.051426-0, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels 

Bilhalva, j. 12.08.2010, DJ 22.11.2010) e demonstração do recebimento de 

seguro desemprego (TNU, PU 2005.63.01.313893-8, Rel. Juíza Federal 

Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, j. 05.05.2011).4. Ao considerar 

comprovado o desemprego do falecido pela inexistência de novos 

registros em CTPS e pela prova testemunhal, a Turma Recorrida decidiu 

conforme a atual orientação do STJ e desta TNU. 5. Peido de 

Uniformização Regional não conhecido” (PEDILEF 2007.71.95.016880-3) 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são insuficientes à demonstração da 

plausibilidade de seu direito, sendo que a análise do pedido liminarmente 

pleiteado não comporta maiores delongas, sendo o seu indeferimento 

medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência vertido na inicial, forte no 

art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil. Ademais, uma vez que no 

caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 334, §4º) são 

mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública nesta comarca, 

cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC – dobro), se quiser. Em seguida, intime-se a parte Autora 

para, no prazo legal, apresentar impugnação, caso queira. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001236-93.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): JAKSON FRANCISCO DA SILVA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, 

“in status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 

do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 

98 do Código de processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para 

após a realização de perícia médica, haja vista a necessidade de 

corroborar a manifesta existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse 

sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia.” (TRF-4 - AG: 

0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data de 

Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais no importe de 

R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude do valor médio de uma consulta, 

o tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau 

de especialidade do expert, que além de tudo, é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 440 de 733



Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1) A 

autora é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando (ainda que por aproximação)? 2) Qual é a origem 

da suposta enfermidade/patologia sofrida pela autora? 3) Quais as lesões 

e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pela 

autora? 4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora? Trata-se de 

doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de 

trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo? 5) Qual é a atividade profissional atual da 

autora ou a última, caso não esteja em atividade? 6) As lesões e/ou 

sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade 

laboral da autora, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 7) 

Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as 

consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam a redução da 

sua capacidade funcional? 8) A atividade profissional da autora requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, 

moderada ou intensa? 9) Qual o nível de escolaridade da parte autora? 10) 

A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, 

qual (quais)? 11) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou 

existe alguma comprovação por exame complementar? Justifique. 12) No 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de 

exame(s) complementar(es), qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) 

mesmo(s)? 13) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual) ? 14) A Autora encontra-se 

sob tratamento específico para o diagnóstico declinado? 15) A autora se 

apresenta incapacitada para o trabalho? Se a autora for portador de mais 

de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarretam a incapacidade 

laboral. 16) Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que 

por aproximação)? 17) Fundamente a fixação da data do início da 

incapacidade (exames, histórico da doença, características da doença 

etc) 18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? 

19) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade 

laborativa, no seu entender é parcial ou total? 20) Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação 

laborativa? 21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da 

atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional 

para outra atividade laborativa? 22) A parte autora pode exercer alguma 

das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente? 23) 

Esclareça o senhor perito se a autora tem o necessário discernimento 

para a prática dos atos da vida civil. 24) A parte autora já passou alguma 

vez por processo de reabilitação junto ao INSS? Por fim, aportando aos 

autos o laudo pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto 

ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 11 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001104-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001104-36.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): ROSENIR NUNES DE OLIVEIRA RÉU: INSS Vistos, etc. De 

proêmio, recebo a inicial e sua emenda, eis que presentes, “in status 

assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Código 

de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 do 

Código de processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para após a 

realização de perícia médica, haja vista a necessidade de corroborar a 

manifesta existência de probabilidade do direito, bem como haver receio 

de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia.” (TRF-4 - AG: 

0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data de 

Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais no importe de 

R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude do valor médio de uma consulta, 

o tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau 

de especialidade do expert, que além de tudo, é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. 

Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio 

de subsistência) e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética? 4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, 

de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem 

pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados 

que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, 

dor, sofrimento ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para 

o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou 

parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A 

incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual 

é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem 

seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data 

provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período 

durou provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre 

ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001495-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001495-88.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): FRANCISCO DE FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial e sua emenda, 

eis que presentes, “in status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o 

art. 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como inexistentes as 

hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça conforme artigo 98 do Código de processo Civil. Postergo a análise 

do pleito liminar para após a realização de perícia médica, haja vista a 

necessidade de corroborar a manifesta existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nesse sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia.” 

(TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data 

de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais no importe de 

R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude do valor médio de uma consulta, 

o tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau 

de especialidade do expert, que além de tudo, é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. 

Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio 

de subsistência) e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética? 4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, 

de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem 

pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados 

que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, 

dor, sofrimento ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para 

o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou 

parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A 

incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual 

é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem 

seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data 

provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período 

durou provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre 

ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA XIMENES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000406-30.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): VILMA DA SILVA XIMENES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial e sua 

emenda, eis que presentes, “in status assertionis”, os requisitos do art. 

319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como 

inexistentes as hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade da justiça conforme artigo 98 do Código de processo Civil. 

Postergo a análise do pleito liminar para após a realização de perícia 

médica, haja vista a necessidade de corroborar a manifesta existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim, DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a perícia.” (TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: 

CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para 

realização da perícia médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo 

Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no 

Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para 

a realização da perícia médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá 

usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de Processo 

Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, 

após a realização da perícia. A data da perícia deverá ser designada pelo 

Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a intimação da parte 

por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos autos. Nesse ponto, 

quando da intimação da parte Autora, cientifique-se esta da necessidade 

de comparecer à perícia com os exames, laudos e outros documentos 

necessários à emissão do laudo pericial. A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em 

virtude do valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do expert, 

que além de tudo, é o único desta Comarca cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, que não possui 

impedimentos em relação a este Magistrado. Intime-se a parte Requerente 

para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no 

artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha apresentado e 

indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação aos quesitos do 
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Requerido, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas previdenciárias. 

Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a 

formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, 

profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) 

e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está 

atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de 

trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda tem (ou teve) lesão, 

doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua 

capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, 

informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em 

que teve início e se há aleijão ou deformidade estética? 4. Há 

enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, 

segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem pleno e efetivo 

acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem 

que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento 

ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é 

total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data provável do 

início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000905-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA MARIANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000905-14.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): ADINEIA MARIANA DE ALMEIDA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA 

DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial e sua 

emenda, eis que presentes, “in status assertionis”, os requisitos do art. 

319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como 

inexistentes as hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade da justiça conforme artigo 98 do Código de processo Civil. 

Postergo a análise do pleito liminar para após a realização de perícia 

médica, haja vista a necessidade de corroborar a manifesta existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim, DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a perícia.” (TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: 

CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para 

realização da perícia médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo 

Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no 

Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para 

a realização da perícia médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá 

usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de Processo 

Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, 

após a realização da perícia. A data da perícia deverá ser designada pelo 

Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a intimação da parte 

por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos autos. Nesse ponto, 

quando da intimação da parte Autora, cientifique-se esta da necessidade 

de comparecer à perícia com os exames, laudos e outros documentos 

necessários à emissão do laudo pericial. A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em 

virtude do valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do expert, 

que além de tudo, é o único desta Comarca cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, que não possui 

impedimentos em relação a este Magistrado. Intime-se a parte Requerente 

para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no 

artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha apresentado e 

indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

Requerido, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas previdenciárias. 

Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a 

formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, 

profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) 

e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está 

atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de 

trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda tem (ou teve) lesão, 

doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua 

capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, 

informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em 

que teve início e se há aleijão ou deformidade estética? 4. Há 

enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, 

segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem pleno e efetivo 

acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem 

que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento 

ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é 

total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data provável do 

início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76047 Nr: 4623-12.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samantha Maria da Silva Cardoso Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, ABRO VISTAS 

DESTES AUTOS À PARTE AUTORA, para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 443 de 733



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108079 Nr: 4977-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90951 Nr: 5028-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Tabatinga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel B. de Nuevo Campos - 

OAB:SP 305.561, Frederico Sabbag A. Grilo - OAB:SP 298.328, João 

Paulo Hecher da Silva - OAB:SP 183.113, Paulo Henrique dos 

Santos Lucon - OAB:SP 103.560, Thamires Hohenberger Mafissoni 

- OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual abro vistas dos autos às partes para 

manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88892 Nr: 4329-86.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tabatinga Ltda, Agroverde Agronegócios 

e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Hecher da Silva - 

OAB:SP 183.113, Paulo Henrique dos Santos Lucon - OAB:SP 

103.560

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual abro vistas dos autos às partes para 

manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80495 Nr: 3663-22.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Augusto Lazzari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, EVERTON DIEGO GIESSLER - 

OAB:74627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS 

CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 85/86, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 4611-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 76/77, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89587 Nr: 4759-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 80/81, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76063 Nr: 4639-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusvaldo Ferreira da Silva ME, Neusvaldo 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 56/57, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96473 Nr: 4058-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Diniz de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. Cuida-se de ação reintegração de posse de bem móvel c/c 

indenização por danos materiais ajuizada por Sadi Giacomelli em face de 

Rafael Diniz de Abreu, estando ambos devidamente qualificados nos 

autos. Juntaram documentos. Na presente solenidade foi celebrado 

acordo nos termos acima explicitado. É o relatório. Decido. Ante a 

composição amigável em audiência, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Isento 

as partes de eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ao arquivo 

com cautelas de praxe. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os 

presentes já intimados. Cumpra-se. Às providências.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002242-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ONILDA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência proposta por Onilda Aparecida da Silva em 

desfavor de Estado de Mato Grosso e Município de Santa Rita do Trivelato. 

A parte Autora noticiou nos autos o descumprimento da medida 

liminarmente deferida, requerendo o bloqueio de valores para custeio do 

tratamento. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e Decido. No que concerne ao pedido de bloqueio de valores, 

assim dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil: “Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Da 

análise do supratranscrito dispositivo, percebe-se que pode o julgador 

determinar, como medida necessária à efetivação da tutela específica ou à 

obtenção do resultado prático equivalente, o bloqueio ou arresto de 

valores depositados em conta corrente da parte demandada, adotada em 

face da urgência e imprescindibilidade da disponibilização do almejado, 

revela-se medida legítima, válida e razoável. Desta feita, é lícito ao 

julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais 

adequado para tornar efetiva a tutela. Outrossim, diante da situação fática, 

é certo que a desídia do Ente Estatal frente ao comando judicial emitido 

pode resultar em grave lesão à saúde da parte Requerente. Ademais, 

tenho que oportuna a transcrição das disposições insertas nos artigos 6.º 

e 196 da Constituição Federal: “Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.” “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” A Constituição Brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso concreto, 

verifica-se que o Estado, não cumpriu com efetividade o comando judicial 

para atendimento do determinado nos autos em sede de antecipação de 

tutela. Destarte, diante do quadro fático, a não disponibilização do 

medicamento/tratamento adequado à Autora põe em risco os direitos 

fundamentais à saúde ou à vida, devendo ser determinado o arresto ou o 

bloqueio de valores depositados em conta corrente, como forma de 

providenciar a esta o resultado prático equivalente ao da tutela que lhe 

fora deferida. É irrelevante, neste aspecto, seja o Requerido pessoa 

física, jurídica, ou Ente Estatal, vez que a ninguém é dado afrontar 

princípios constitucionais de tamanha relevância, muito menos ao 

argumento de se estar optando pela primazia de princípios de Direito 

Financeiro ou Administrativo. 1. Diante do exposto, com fulcro nos fatos e 

fundamentos jurídicos supracitados e ante a urgência do caso, 

DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

conforme orçamento de menor custo (ID 16849389) da conta do Estado de 

Mato Grosso, inscrito no CNPJ nº. 04.441.389/0001-61, o que se dará por 

meio do Sistema Bacenjud, considerando a complexidade da demanda. 2. 

Sem prejuízo do bloqueio acima determinado, intime-se novamente o 

Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde para que no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, efetuem o cumprimento da obrigação, sob pena de liberação do 

valor penhorado em favor da parte Requerente para pagamento do 

medicamento/tratamento. 2.1. Na mesma oportunidade, intimem-se o 

Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde, quanto ao conteúdo da penhora realizada. 

Transcorrido “in albis” o prazo acima assinalado no item “2” desta decisão, 

e não sendo tomada nenhuma atitude por parte do Ente Público, 

retornem-me os autos imediatamente conclusos para apreciação do 

pedido de liberação de valores. Por fim, intime-se a parte Requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dia, colacionar aos autos, novamente, o documento 

contido no Id. 16849389, eis que o próprio se encontra ilegível. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 06 de dezembro de 2018. Ana Helena Alves Porcel 

Ronkoski Juíza de Direito, em Substituição Legal
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VANESSA JACINTO DA CUNHA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010639-06.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: VANESSA JACINTO DA CUNHA REQUERIDO: UNIMED 

SEGUROS SAUDE S/A, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE 

SAUDE S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, consoante preceitua o artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela segunda Reclamada, pois tratando-se de empresa 

administradora de benefícios de saúde, sua responsabilidade é solidária, 

conforme o Parágrafo Único, do artigo 7º do Código de Defesa do 

Consumidor e neste sentido, colaciono julgado: DIREITO DO CONSUMIDOR 

E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO 

INJUSTIFICADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. 

SEGURADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 1. As partes 

contratantes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor; 

sendo assim, a relação jurídica entre a administradora de benefícios, a 

operadora de plano de saúde e a segurada é regulada pelo Código de 

Defesa do Consumidor. 2. Havendo a participação da operadora de plano 

de saúde e da administradora de benefícios na relação de consumo, 

ambas respondem solidariamente pela reparação de danos. 3. Não 

observadas as condições impostas pela Resolução 19/2009 da ANS, art. 

17, parágrafo único, e pela Lei 9.656/98, art. 13, II, para o cancelamento 

unilateral do plano de saúde (sessenta dias de inadimplência e prévia 

notificação do usuário), ilegal se mostra a suspensão dos serviços, uma 

vez que o pagamento ocorria mediante desconto em folha e não recebeu a 

autora notificação acerca do cancelamento. 4. O valor da indenização foi 

fixado adequadamente, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do 

fato, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim 

como o grau da ofensa moral e sua repercussão. 5. Recurso desprovido. 

(TJ-DF - APC 20140111252436. 2ª Turma Cível, Relator: Mario-Zam 

Belmiro, Data de Julgamento: 18 de Novembro de 2015. Publicado no DJE : 
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24/11/2015 . Pág.: 175) (g.n.). Portanto, resta configurada a 

responsabilidade da segunda Reclamada para figurar no polo passivo da 

presente ação. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c.c. Obrigação de Não Fazer com Pedido Liminar aforada por 

Vanessa Jacinto da Cunha em desfavor de Unimed Seguros Saúde S.A. e 

Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A. Sustenta a autora 

que era signatária de um plano de saúde coletivo primeiramente com a 

empresa Unimed Centro Oeste e Tocantins, mas que após cumprir os 

períodos de carências a empresa foi substituída por Unimed Seguro Saúde 

S.A., primeira Reclamada, alegando alteração no valor das mensalidades. 

Narra que em 29/11/2013 necessitou de uma consulta com oftalmologista e 

que teve tal pedido de consulta negado, sob a alegação de que estava no 

período de carência do novo plano. Aduz que no mês de novembro de 

2013 houve dupla cobrança referente à mensalidade do plano de saúde, 

sendo uma concernente ao encerramento com a Unimed Centro Oeste e 

Tocantins e a outra referente à adesão a Unimed Seguros Saúde S.A., 

afirmando ser abusiva a cobrança adiantada realizada por esta segunda. 

Afirma que estava gestante de 30 semanas com previsão de parto para o 

dia 20/01/2015 e que foi surpreendida com uma notificação enviada pela 

primeira Reclamada informando o encerramento do contrato e que a 

cobertura do serviço de assistência médica e hospitalar se daria até o dia 

31 de dezembro de 2014. Relata, entrementes, que lhe foi facultada a 

contratação de um novo plano de saúde, com o qual não concordou uma 

vez que sua carteira de segurada tinha validade até o dia 31/05/2015 e 

temia ter que cumprir qualquer tipo de carência no mês de dar à luz, 

aduzindo que se sentiu aviltada no seu direito de usufruir do plano 

contratado e pago regularmente em um momento delicado pelo estado de 

gravidez. Por esta razão, propôs a presente ação pleiteando antecipação 

dos efeitos da tutela, consubstanciada na obrigação de não fazer com a 

finalidade de não cancelamento do plano de saúde, bem como pela 

cobertura de todas as despesas do parto a ser cumpridos pelas 

Reclamadas e, no mérito, requereu indenização por danos morais. Em 

sede de contestação as Reclamadas argumentaram que agiram dentro 

dos limites previstos no contrato, que o cancelamento foi comunicado a 

parte autora, assim como a todos os beneficiários da carteira, mediante 

comunicado prévio, postado por carta simples. Narraram os motivos da 

rescisão do contrato entre as Reclamadas e a impossibilidade do contrato 

entre a operadora e administradora apenas para um beneficiário, 

argumentando que não há que se falar em cancelamento indevido, haja 

vista que há previsão contratual em relação à rescisão unilateral, bem 

como combateram o pedido de indenização por danos morais. No evento 

de n. 9077875 destes autos houve decisão antecipando os efeitos da 

tutela para que as Reclamadas suspendessem o cancelamento do 

contrato firmado com a Reclamante referente ao plano de saúde 

contratado por adesão até a vigência do contrato e/ou decisão, 

condicionado ao adimplemento pela Reclamante, nos termos da 

contratação. Na petição de id. n. 6483533 a Reclamante informa que foi 

submetida ao parto cesariana no dia 19/01/2015 na cidade de Lucas do 

Rio Verde e que todas as despesas decorrentes foram custeadas pela 

Unimed, por força da liminar concedida e informou a desistência do plano 

de saúde. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC art. 373, I e II). 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Denota-se, do caso em tela, que a Reclamante era beneficiária de um 

plano de saúde coletivo, onde a segunda Reclamada administrava a 

carteira de beneficiários para a primeira Reclamada, operadora do plano, 

que em razão da rescisão contratual entre elas, a segunda Reclamada 

ficou impossibilitada de continuar prestando os serviços. Sobressai dos 

autos que a primeira Reclamada cumpriu a contento a obrigação de 

notificar a Reclamante do encerramento do contrato de serviço de 

assistência médica, bem como que há previsão contratual para rescisão 

contratual unilateral (cláusula 9.9 item VI). Desta forma, ante o 

expressamente previsto no contrato, consoante acima descrito, não há 

que se falar em ilicitude ou abusividade do cancelamento do plano de 

saúde, uma vez que a Reclamante estava ciente de todos os termos 

quando da assinatura do referido contatos, consoante se vê da sua 

assinatura aposta no documento. Portanto, Inexiste abusividade na 

cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral do contrato coletivo de 

saúde mediante prévia notificação, nos termos da jurisprudência do STJ, 

conforme ementa abaixo colacionada: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO 

UNILATERAL IMOTIVADA. FUNDAMENTO CENTRAL E AUTÔNOMO DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

283/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a resilição unilateral do 

contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, 

parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos 

individuais ou familiares. Precedentes. (STJ - AgRg no REsp 1477859 SP 

2014/0199380-0, T4 - QUARTA TURMA, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

Data de Julgamento: 5 de Maio de 2015. Publicado: DJe 25/05/2015) (g.n.). 

Quanto ao suposto dano moral, diversamente do que consta da petição 

inicial, não há comprovação de que tenha a Reclamante suportado danos 

em sua esfera extrapatrimonial a ensejar a condenação das Reclamadas 

ao pagamento de indenização por danos morais, pois, deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Ou seja, 

somente é passível de indenização extrapatrimonial a dor e humilhação 

que fujam da normalidade, com grave repercussão na esfera do agente, 

no caso inexistente. Até porque, repita-se, não restaram demonstradas 

ilicitudes praticadas pelas Reclamadas, capazes de ocasionar dor moral à 

Reclamante. Anoto que quanto à alegada negativa de realização de 

consulta oftalmológica, não há nos autos comprovação deste fato. Por fim, 

vejo por bem consignar que não houve impugnação à contestação, 

oportunidade que a Reclamante teria para contradizer as informações e os 

documentos apresentados. Contudo, apesar de ser correta a postura do 

plano de saúde, verifico que a gravidez ocorreu durante a vigência do 

plano coletivo e o parto em menos de 30 dias depois do término do 

contrato, devendo ser coberto pelo plano por questão de equidade e 

boa-fé nas relações contratuais, tendo em vista que é de conhecimento de 

todos que os planos de saúde coletivos possuem durante sua vigência 

cláusulas mais benéficas que os individuais e diante do término repentino 

deste devem as situações transitórias serem resolvidas privilegiando o 

consumidor, parte hipossuficiente da relação. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida no pedido inicial apenas 

para ratificar a decisão que antecipou os efeitos da tutela (evento n. 

9077875) sem indenização por danos morais, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerida apenas a quitar as despesas com o parto, nos 

termos da liminar. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-07.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JENIFER CRISTINA DOS SANTOS VARGAS LOHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010141-07.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: JENIFER CRISTINA DOS SANTOS VARGAS LOHMANN, 

SUELI APARECIDA MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: VIACAO NOVA 

INTEGRACAO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 
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o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 335, I do CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Reclamação proposta 

por Jenifer Cristina dos Santos Vargas Lohmann e Sueli Aparecida 

Mendes em desfavor de Viação Nova Integração Ltda. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão às Reclamantes. Antes de prosseguir com a análise do 

mérito, devem ser desentranhados os documentos de ids. n. 7224754, 

7224762 e 7224813, pois deveriam ter acompanhado a petição inicial, pois 

não se tratam de documentos novos. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC 

art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que as Reclamantes sustentam que adquiriram junto à 

Reclamada passagens de ônibus da cidade de Cascavel/PR para Sinop/MT 

em poltronas lado a lado, sendo elas 7 e 8. Relatam que são mãe e filha e 

que a segunda Reclamante tem problemas de saúde e necessitava dos 

cuidados da filha durante a viagem, narram, entretanto, que ao 

embarcarem, suas poltronas estavam ocupadas e a Reclamada as 

realocou em poltronas separadas e distantes, o que dificultou os cuidados 

da primeira Reclamada para com a segunda e que tal acontecimento lhes 

ocasionou danos morais, o que ensejou a propositura da presente 

reclamação. Em sede de contestação a Reclamada argumenta que, de 

fato, as poltronas 7 e 8 já estavam ocupadas, mas disponibilizou às 

Reclamantes as poltronas 27 e 28, combate a alegação de que as 

Reclamantes viajaram separadas, menciona a ausência de provas das 

condições de saúde da segunda Reclamada e rechaça o pedido de 

indenização por danos morais. Pois bem, primeiramente, cumpre destacar 

que na petição inicial as Reclamantes afirmam que viajaram separadas e 

distantes e na impugnação concordam que viajaram nas poltronas 27 e 28, 

ou seja, lado a lado. Restou incontroverso, portanto, o fato de que as 

Reclamantes foram reacomodadas em poltronas diversas das escolhidas 

no momento da compra da passagem, mas que, ainda assim, viajaram 

juntas. O caso sub judice, no entanto, não possui os contornos próprios a 

ensejarem a reparação moral pleiteada, pois, embora sendo as 

Reclamantes mãe e filha, a acomodação em assentos diferentes dos 

contratados no momento da aquisição das passagens configura mero 

descumprimento contratual, que, em princípio, não gera, por si só, abalo 

aos direitos da personalidade, até porque, como dito, as Reclamantes 

viajaram em assentos lado a lado, o que possibilitou a filha auxiliar a mãe 

em suas eventuais limitações físicas por questões de saúde. Todavia, 

mesmo que as Reclamantes tivessem viajado em assentos separados, tal 

fato não convergiria para o dever de reparar eventual dano de ordem 

moral. Neste ponto cito recente julgado da E. Turma Recursal de Mato 

Grosso: EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO 

DE VOO. REACOMODAÇÃO. PASSAGEIROS COLOCADOS EM 

POLTRONAS SEPARADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação do serviço, 

consubstanciada no cancelamento injustificado de voo, não acarreta, por 

si só, danos de natureza extrapatrimonial, mormente quando demonstrado 

que a companhia aérea providenciou a reacomodação dos passageiros no 

próximo voo. O fato de os requerentes serem um casal que viajava em lua 

de mel e terem sido acomodados em poltronas separadas, apesar de 

causar transtorno, não fere os direitos da personalidade, portanto, não é 

fato gerador de dano moral. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial  Cível 

533104720148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

04/12/2015, Publicado no DJE 04/12/2015). (g.n.). E ainda: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. VOO PORTO ALEGRE/ SÃO PAULO. REALOCAÇÃO DOS 

AUTORES EM POLTRONAS SEPARADAS. LUA-DE-MEL. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte 

autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou 

improcedente a presente ação. Restou incontroverso o fato de que os 

autores foram reacomodados em poltronas diversas das escolhidas no 

momento da compra da passagem e que por este motivo viajaram 

separados de Porto Alegre a São Paulo (fl. 12), que correspondia ao 

primeiro trecho da sua viagem de lua-de-mel, que tinha por destino final a 

Cidade de Salvador. O caso em apreço, no entanto, não se reveste de 

características próprias a ensejar a reparação pleiteada, pois, ainda que 

pese o fato de estarem os autores em lua-de-mel, a acomodação dos 

passageiros em assentos diferentes dos contratados no momento da 

aquisição das passagens configura mero descumprimento contratual, que, 

em princípio, não gera, por si só, abalo aos direitos da personalidade. 

Ademais, no caso concreto, igualmente, não restou demonstrado pelos 

autores situação excepcional capaz de configurar abalo ao direto da 

personalidade, tendo em vista que o fato de terem que viajar cerca de 

duas horas afastados no mesmo vôo não ultrapassa o mero dissabor. 

Portanto, não há que se falar em indenização a titulo de danos morais, 

devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso... Cível Nº 71005533377, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

17/11/2015) (g.n.). Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido, posto que, não havendo provas do suposto ato ilícito perpetrado, 

não vislumbro conduta ilegal da Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-93.2017.8.11.0086
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RAIMUNDA MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000611-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RAIMUNDA MIGUEL DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Raimunda Miguel da Silva 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 
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alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, faturas, bem como de cópia dos seus documentos pessoais, 

o que demonstra a regularidade da contratação do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da 

Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular 

do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de 

provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para 

atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-30.2017.8.11.0086
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CARLA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010068-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais proposta por 

Carla Silva Rodrigues em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 
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Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Narra a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio do contrato de abertura de conta corrente firmado entre a 

Reclamante e o Banco do Brasil devidamente assinado, bem como a 

Reclamada comprova que é cessionária de tal crédito cedido pelo Banco 

do Brasil, consoante o instrumento de cessão que acompanha a peça de 

defesa. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. De toda forma, analisando o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, II, do Código 

de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito recente julgado desta Corte: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (...). VOTO: 

Colendos Pares; Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os 

requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência 

as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo 

justiça no caso em apreço. Acresço, por oportuno, ser flagrante a má-fé 

da consumidora, na tentativa de alterar a verdade dos fatos, porquanto na 

exordial afirma não possuir nenhum vínculo com a empresa Recorrida (...) 

(...)Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a 

Consumidora/Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, 

tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como 

esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o 

andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum 

direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não 

foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não 

está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é 

daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, 

situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar. Nestas 

circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, 

incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na 

ementa: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 5 

próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 

VOTO, pois, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. REVOGO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida a 

Recorrente LETISSIA ROSA DA SILVA, e nos termos do artigo 55 da Lei 

dos Juizados Especiais, condeno-a o pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, 

fixo em 15% sobre o valor da causa. É como voto. LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Como 

é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, por sua 

condenação ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-05.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO RENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010641-05.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LIRIO RENNER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não 

vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Lirio 

Renner em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com a Reclamada. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio das informações trazidas na contestação, como todos os dados 

pessoais do Reclamante, número do telefone, prova de renegociação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 449 de 733



débito e pagamento, bem como de que o terminal telefônico esteve 

instalado nesta cidade, no mesmo endereço informado na petição inicial, o 

que demonstra a regularidade da contratação do serviço de telefonia. Há 

de se anotar, entrementes, que não houve impugnação a contestação, 

oportunidade que o Reclamante teria para rebater as informações 

apresentadas. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. De toda forma, analisando o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, condeno-a ao pagamento das 

custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-86.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010461-86.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: DAVID OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não 

vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por David Oliveira da Silva em 

desfavor de Telefônica S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com a Reclamada. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio das informações trazidas na contestação, como a prova de 

pagamentos de faturas pretéritas bem como de que o terminal telefônico 

esteve instalado nesta cidade, no mesmo endereço informado na petição 

inicial, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço de 

telefonia. Há de se anotar, entrementes, que não houve impugnação 

específica dessas informações, a impugnação à contestação acostada a 

estes autos é deveras genérica e idêntica a outras apresentadas em 

diversos processos em trâmite neste Juizado. Quanto ao débito, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome da Reclamante não só 

é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Do pedido 

contraposto Neste aspecto, verifico que razão assiste à Reclamada, o que 

faz procedente o pedido contraposto formulado. O Reclamante não obteve 

êxito em demonstrar que o débito estava adimplido, e, estando referida 

fatura em aberto até a presente data, necessário se faz que o Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 108,97 (cento e oito reais e noventa e 

sete centavos). Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência 

da pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. De 

toda forma, analisando o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 450 de 733



“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, condeno-a ao 

pagamento das custas do processo e a pagar a Reclamada o valor 

correspondente à multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

108,97 (cento e oito reais e noventa e sete centavos), acrescido dos 

respectivos juros e correção monetária, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON LOPES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL E SUDESTE COMERCIO DE MOVEIS ELETRO MAGAZINE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000735-76.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: CLEIDSON LOPES DA SILVA Endereço: RUA 

DAS AMENDOAS, 1, QD 43 LT 02, EDELMINA QUERUBIM MARCHETTI, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: 

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - MT0012025A-O POLO 

PASSIVO: Nome: SUL E SUDESTE COMERCIO DE MOVEIS ELETRO 

MAGAZINE LTDA - ME Endereço: AC XINGUARA, RUA GOROTIRE 58, 

CENTRO, XINGUARA - PA - CEP: 68555-970 Senhor(a): CLEIDSON LOPES 

DA SILVA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 15/03/2019 Hora: 

15:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000610-11.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.091,97 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUSA Endereço: AV. DAS AGUIAS, LOTE 

18, QUADRA 23, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

MT0015056A-A POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O Senhor(a): ANTONIO CARLOS DE SOUSA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 15/03/2019 Hora: 15:20 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 
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o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLIAMS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010071-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE WILLIAMS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência d 

este Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

José Williams Pereira da Silva em desfavor de Ativos S.A. Cia. 

Securitizadora Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a dois débitos que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com a Reclamada. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos diversos documentos que vieram anexados, mormente pelos 

extratos de empréstimos realizados pelo Reclamante junto ao Banco do 

Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito e pelo competente 

instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos 

autos documentos que dê ciência ao Reclamante da cessão do crédito 

pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). Convém ressaltar 

que não houve impugnação à contestação, oportunidade que o 

Reclamante teria para contrapor as informações e documentos 

apresentados. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude das anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-45.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CORREIA DI ANGELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVEL UP! INTERACTIVE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA KELLY OAB - SP226399 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010175-45.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: RAPHAEL CORREIA DI ANGELO REQUERIDO: LEVEL UP! 

INTERACTIVE LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 
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documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. De início, opino pelo 

afastamento da preliminar de incompetência do juízo suscitada pela 

Reclamada pela alegada necessidade realização de exame pericial, pois o 

deslinde da questão controvertida prescinde de tal prova. Trata-se de 

Reclamação ajuizada por Raphael Correia Di Angelo em desfavor de Level 

Up! Interactive Ltda. Sustenta o Reclamante que no ano de 2014 ao 

verificar sua conta de e-mail descobriu que haviam sido furtadas várias de 

suas contas de jogos, tendo sido furtados diversos itens do jogo 

Ragnarök adquirido da empresa Reclamada, no qual o Reclamante alega 

ter investido por mais de dois anos, que se sentiu enganado e lesado, pois 

a Reclamada não protegeu sua conta e os itens do jogo. Assim, propôs a 

presente reclamação pugnando pelo pagamento ou devolução dos itens 

furtados e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada aponta culpa exclusiva do Reclamante visto que após 

cruzamentos de dados verificou que a conta vinha sendo, por muito 

tempo, acessada por outra pessoa sem qualquer ressalva por parte dele, 

o que indica compartilhamento da referida conta, que o software só pode 

ser acessado por meio de login e senha criados pelo próprio usuário, que 

a empresa recomenda que os usuários não compartilhem conta e que só 

pode proteger o usuário dentro do jogo, mas nunca fora dele. Que o 

usuário deve seguir os procedimentos de segurança conforme 

orientações do contrato como: alteração periódica da senha, não 

divulgação da senha a terceiros, não compartilhamento de conta e 

utilização de antivírus atualizado e que o Reclamante violou a Regra de 

conduta n. 16 do jogo quando compartilho sua conta. No mais, discorreu 

sobre a proteção dentro do jogo por meio de criptografia dos dados, sobre 

a inexistência de defeitos no serviço, bem como combateu os pedidos de 

indenização por danos materiais e morais. Pois bem, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito (CPC art. 373, I e II). Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, a Reclamada 

desincumbiu-se do ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC) aos 

comprovar que o Reclamante compartilhava sua conta apresentando 

provas de que ele acessava o jogo de computadores diferentes, o que se 

denota dos diversos endereços de IP informados pela Reclamada e que os 

referidos acessos ocorriam de forma intermitente. Ademais, a alegação do 

Reclamante, de que seu computador fora invadido não guarda relação 

com as medidas de segurança oferecidas pela Reclamada, posto caber 

somente a ele o sigilo de sua senha e a manutenção atualizada do 

antivírus. Trago à baila julgado neste sentido: Apelação com Revisão nº 

0906299-37.2012.8.26.0037 Comarca: Araraquara Juízo de Origem: 4ª. 

Vara Cível Ação Civil nº 0906299-37.2012.8.26.0037 Apelantes e 

Apelados: Level Up! Interactive S/A; Lucas Leite Luzzi Classificação: 

Prestação de serviços Indenização EMENTA: Prestação de serviços Jogos 

online Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de 

consumidor, pessoa natural, em face de empresa - Sentença de parcial 

procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por 

prejuízos de ordem moral Recursos de ambas as partes Parcial reforma do 

julgado Necessidade Autor que era titular de conta para jogos online, 

sendo que, por suposta ação de terceiros em seu computador pessoal, os 

créditos acumulamos ao longo de anos foram subtraídos Arguição 

preliminar de cerceamento de defesa Afastamento Ausência de culpa da 

ré pela perda dos créditos do autor, tendo em vista que disponibilizou a 

este informações e medidas de segurança compatíveis com a atividade 

desenvolvida Conjunto probatório a indicar que o autor não adotou todas 

as medidas de segurança recomendadas, majorando o risco de violação 

de seus dados - Danos materiais que não restaram caracterizados 

Créditos virtuais que não ostentam valor econômico Danos morais - 

Inexistência - Ausência do dever de indenizar. (g.n.) Nesse passo, o 

Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade pelo fato 

do produto ou do serviço, preconiza em seu artigo 12, § 3º, inciso II que: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 

riscos. (...) § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só 

não será responsabilizado quando provar: (...) II - que, embora haja 

colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; Desta forma, não há 

falar em fato do serviço ou vício de informação que pudesse causar lesão 

de ordem material ou moral ao Reclamante. Assim, a pretensão impende 

ser julgada improcedente. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000046-32.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FLAVIO DOS 

SANTOS Endereço: Rua 02, N 231, Quadra B, Lote 06, Residencial Novo 

Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio 

Negro, 585, Edifício Jauaperi 15 ANADAR, BLOCO B, Alphaville Industrial, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): FLAVIO DOS SANTOS 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 15/03/2019 Hora: 15:40 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 
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data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 12 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GLEUSON FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Numero do Processo: 

8010000-80.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS GLEUSON FELIX DA 

SILVA REQUERIDO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Vistos etc. Não 

conheço dos embargos, tendo em vista que refletem mera insatisfação 

com a sentença proferida, não possuindo condição de procedibilidade. 

Ademais, mostra-se necessário no caso concreto a perícia para averiguar 

a graduação da lesão, tal situação mostra-se incompat´´ivel com os 

juizados especiais, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. APLICAÇÃO DA TABELA DE 

QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO 

PROVIDO.Inexistindo prova suficiente do grau da invalidez da parte 

requerente, revela-se imprescindível a realização de prova pericial, o que 

afasta a competência do Juizado Especial, impondo-se, por conseguinte, a 

extinção do processo, sem resolução do mérito(Procedimento do Juizado 

Especial Cível 180752420118110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016). Assim, deve a 

parte autora buscar as vias ordinárias para a presente demanda. Isto 

posto, não conheço dos embargos de declaração. Sem custas ou 

honorários, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSELINA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000625-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA JOSELINA RODRIGUES SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Maria Joselina Rodrigues 

Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, faturas, bem como de cópia dos seus documentos pessoais, 

o que demonstra a regularidade da contratação do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, importa assinalar que na impugnação à contestação a 

Reclamante não nega a relação contratual, mas apenas a inscrição 

restritiva. Ora, se há um negócio jurídico vigente entre as partes e um 

apontamento nos órgãos de proteção ao crédito era ônus da Reclamante 

comprovar que estava em dia com o pagamento, apresentando o 

respectivo comprovante de quitação da dívida, mas, talvez pela 

possibilidade de ser socorrer da inversão do ônus da prova, relegou à 

Reclamada o encargo de produzir todas as provas. Todavia, as provas 

que se submetem à inversão do ônus são aquelas cuja produção não é 

possível ao consumidor, ou sua produção lhe seja extremamente penosa. 

Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, qual 

seja, compete a Reclamante positivar o fato constitutivo de seu direito. 

Assim, não é possível concluir pela cobrança indevida, posto que 

ausentes a prova do pagamento da dívida. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO INOMINADO 
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N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: CLEUSA ALZIRA 

MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE 

DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ACORDO 

FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 333, inc. I, do 

Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de 

seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de 

proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não 

comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo assim, o 

dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010131-55.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 95,12 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MICHELLE THAMARA MIRANDA BARROS Endereço: 

Rua ASSUCENA, LOTE 02, QUADRA 39, RESIDENCIAL EDIMARA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT0019531A POLO PASSIVO: 

Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Rua 

EMBAÚ, 2207, PARQUE COLUMBIA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

21535-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

NOVA MUTUM, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000839-68.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FALCO PALHARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Numero do Processo: 

1000839-68.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: ADRIANO FALCO PALHARINI 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório. Em que pese ser possível o cumprimento 

provisório de astreintes, o novo Código de Processo Civil prevê que o 

dinheiro somente poderá ser levantado após o trânsito em julgado, em 

atenção ao art. 537, § 3º, do CPC: Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. § 3º A decisão que fixa a multa é 

passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, 

permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença 

favorável à parte. Neste contexto, somente faria sentido a execução 

provisória contra pessoas físicas ou jurídicas que pudessem ficar 

insolventes no curso do processo, ou seja, que não possuíssem lastro 

mínimo financeiro para arcar com a multa. Como o Banco Bradesco é 

pessoa jurídica de solvência inconteste, o depósito de valores ou mesmo 

bloqueio destes somente ocasionaria demanda e atos judiciais 

desnecessários, não havendo interesse de agir no prosseguimento da 

demanda. Isto posto, julgo extinta a demanda sem resolução do mérito, 

com fundamento na falta de interesse de agir, art. 485, VI, do CPC. Sem 

custas ou honorários. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Cássio Leite de Barros Netto - Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000610-11.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.091,97 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUSA Endereço: AV. DAS AGUIAS, LOTE 

18, QUADRA 23, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

MT0015056A-A POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 15/03/2019 Hora: 15:20 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000046-32.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FLAVIO DOS SANTOS Endereço: Rua 02, N 231, Quadra B, Lote 

06, Residencial Novo Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: Alameda Rio Negro, 585, Edifício Jauaperi 15 ANADAR, BLOCO 

B, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 15/03/2019 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILDO DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000418-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUVENILDO DE OLIVEIRA NUNES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

16491554] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 16739303], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 4 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001103-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATA DE SOUSA BARBOSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 16267981] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, A Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 16906411], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-93.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AGOSTINHO BALAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010176-93.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: MATHEUS AGOSTINHO BALAN REQUERIDO: LOSANGO 

CUIABÁ Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. n. 

14013505] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n. 16694327], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001118-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 15650933] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

16840211], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000414-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIA ROSA DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

16463676] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 16738028], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-13.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ARTUR BONATO BIANCHEZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010440-13.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ARTUR BONATO BIANCHEZZI REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 15061414] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 15335066], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores depositados a titulo de cumprimento da obrigação e de caução [id. 

15061414 e 6501545]. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do 

artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-46.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REJANA CRISTINA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010410-46.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: REJANA CRISTINA BORGES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 9566668] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 16564345], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY MOREIRA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000776-09.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOHNY MOREIRA FEITOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua 

ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante,opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 7 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARENICE ALEXANDRINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000309-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARENICE ALEXANDRINA MARTINS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 15765326] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 16579643], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCIELE DE FIGUEIREDO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000606-71.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOYCIELE DE FIGUEIREDO LEMES REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 15641772] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 16649083], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-45.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CORREIA DI ANGELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVEL UP! INTERACTIVE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA KELLY OAB - SP226399 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010175-45.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: RAPHAEL CORREIA DI ANGELO REQUERIDO: LEVEL UP! 

INTERACTIVE LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. De início, opino pelo 

afastamento da preliminar de incompetência do juízo suscitada pela 

Reclamada pela alegada necessidade realização de exame pericial, pois o 

deslinde da questão controvertida prescinde de tal prova. Trata-se de 

Reclamação ajuizada por Raphael Correia Di Angelo em desfavor de Level 

Up! Interactive Ltda. Sustenta o Reclamante que no ano de 2014 ao 

verificar sua conta de e-mail descobriu que haviam sido furtadas várias de 

suas contas de jogos, tendo sido furtados diversos itens do jogo 

Ragnarök adquirido da empresa Reclamada, no qual o Reclamante alega 

ter investido por mais de dois anos, que se sentiu enganado e lesado, pois 

a Reclamada não protegeu sua conta e os itens do jogo. Assim, propôs a 

presente reclamação pugnando pelo pagamento ou devolução dos itens 

furtados e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada aponta culpa exclusiva do Reclamante visto que após 

cruzamentos de dados verificou que a conta vinha sendo, por muito 

tempo, acessada por outra pessoa sem qualquer ressalva por parte dele, 

o que indica compartilhamento da referida conta, que o software só pode 

ser acessado por meio de login e senha criados pelo próprio usuário, que 

a empresa recomenda que os usuários não compartilhem conta e que só 

pode proteger o usuário dentro do jogo, mas nunca fora dele. Que o 

usuário deve seguir os procedimentos de segurança conforme 

orientações do contrato como: alteração periódica da senha, não 

divulgação da senha a terceiros, não compartilhamento de conta e 

utilização de antivírus atualizado e que o Reclamante violou a Regra de 

conduta n. 16 do jogo quando compartilho sua conta. No mais, discorreu 

sobre a proteção dentro do jogo por meio de criptografia dos dados, sobre 

a inexistência de defeitos no serviço, bem como combateu os pedidos de 

indenização por danos materiais e morais. Pois bem, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito (CPC art. 373, I e II). Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 
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direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, a Reclamada 

desincumbiu-se do ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC) aos 

comprovar que o Reclamante compartilhava sua conta apresentando 

provas de que ele acessava o jogo de computadores diferentes, o que se 

denota dos diversos endereços de IP informados pela Reclamada e que os 

referidos acessos ocorriam de forma intermitente. Ademais, a alegação do 

Reclamante, de que seu computador fora invadido não guarda relação 

com as medidas de segurança oferecidas pela Reclamada, posto caber 

somente a ele o sigilo de sua senha e a manutenção atualizada do 

antivírus. Trago à baila julgado neste sentido: Apelação com Revisão nº 

0906299-37.2012.8.26.0037 Comarca: Araraquara Juízo de Origem: 4ª. 

Vara Cível Ação Civil nº 0906299-37.2012.8.26.0037 Apelantes e 

Apelados: Level Up! Interactive S/A; Lucas Leite Luzzi Classificação: 

Prestação de serviços Indenização EMENTA: Prestação de serviços Jogos 

online Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de 

consumidor, pessoa natural, em face de empresa - Sentença de parcial 

procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por 

prejuízos de ordem moral Recursos de ambas as partes Parcial reforma do 

julgado Necessidade Autor que era titular de conta para jogos online, 

sendo que, por suposta ação de terceiros em seu computador pessoal, os 

créditos acumulamos ao longo de anos foram subtraídos Arguição 

preliminar de cerceamento de defesa Afastamento Ausência de culpa da 

ré pela perda dos créditos do autor, tendo em vista que disponibilizou a 

este informações e medidas de segurança compatíveis com a atividade 

desenvolvida Conjunto probatório a indicar que o autor não adotou todas 

as medidas de segurança recomendadas, majorando o risco de violação 

de seus dados - Danos materiais que não restaram caracterizados 

Créditos virtuais que não ostentam valor econômico Danos morais - 

Inexistência - Ausência do dever de indenizar. (g.n.) Nesse passo, o 

Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade pelo fato 

do produto ou do serviço, preconiza em seu artigo 12, § 3º, inciso II que: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 

riscos. (...) § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só 

não será responsabilizado quando provar: (...) II - que, embora haja 

colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; Desta forma, não há 

falar em fato do serviço ou vício de informação que pudesse causar lesão 

de ordem material ou moral ao Reclamante. Assim, a pretensão impende 

ser julgada improcedente. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123672 Nr: 5262-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo em epígrafe, para INTIMAÇÃO 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para comparecer na audiência de 

Instrução e Julgamento designada no dia 09/01/2019, às 14;00 horas, em 

cumprimento ao r. despacho lançado às fls. 99. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 5721-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs, Maico Sidnei Pereira 

Romera, Michael de Paula Paixão, Marcos Steffan Marques de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que os recursos de Apelação interpostos 

pelas Defesas dos réus Jardel Lennon Laabs (fl. 428) e Maico Sidnei 

Pereira Romera (fl. 433) são intempestivos, conforme certificado pela 

Serventia às fls. 429 e 444.

Os causídicos constituídos pelos acusados foram intimados da sentença 

de fls. 355/368, via DJE, publicada no dia 31/05/2018 (fl. 415).

O réu Jardel Lennon Laabs, consoante se vê da certidão de fl. 419, foi 

intimado pessoalmente da sentença em 05/07/2018. Embora a Defesa 

desse réu afirme que ele interpôs Apelação por meio do termo acostado à 

fl. 418 dos autos, observa-se que o referido termo não foi assinado.

Nesse ponto, salienta-se que o oficial de justiça, ao intimar pessoalmente o 

réu preso de sentença condenatória, levou consigo o termo de apelação 

para que ele, se quisesse, manifestasse o desejo de recorrer, 

assinando-o, o que não ocorreu no presente caso, sendo certo, ainda, 

que o meirinho não fez nenhuma menção ao fato de o réu ter manifestado 

desejo de recorrer da referida sentença.

 Por sua vez, o réu Maico Sidnei Pereira Romero, em razão de não ter sido 

encontrado no endereço constante nos autos para ser intimado 

pessoalmente, foi intimado na pessoa de seu advogado, conforme 

determinação de fl. 422, publicada no DJE no dia 22/08/2018.

Considerando que o recurso de Apelação possui prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 593, CPP), tem-se que o termo final para interposição do aludido 

recurso para o réu Jardel Lennon Labbs se deu em 11/07/2018, e para o 

réu Maico Sidnei Pereira Romera em 28/08/2018.

Assim, tendo o recurso de Apelação sido interposto pela Defesa do réu 

Jardel apenas no dia 27/08/2018, e pela Defesa do réu Maico em 

06/09/2018, reputaram-se intempestivos, razão pela qual deixo de 

recebê-los.

Intimem-se os apelantes.

 Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123788 Nr: 5303-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Cruz Garcia de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado Emanuel Cruz Garcia de Melo. Em 

tempo, considerando a distribuição da Ação Penal n.º 

5542-25.2018.811.0086, relativa aos fatos que deram ensejo a presente 

comunicação, translade-se as cópias necessárias destes para aquele, 

arquivando-se o presente, nos termos do art. 969, §2º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123672 Nr: 5262-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 09 de janeiro de 2019, às 14h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92588 Nr: 4074-88.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos.

Postergo a analise dos pedidos de refs. 31 e 33.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75801 Nr: 3310-73.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 65 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 12.238,83 (doze mil duzentos e 

trinta e oito reais e oitenta e três centavos), em favor da parte exequente 

e R$ 1.223,88 (um mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito 

centavos), referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000793-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000793-73.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): FRANCISCO KLEIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de comprovação 

da hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no 

inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim sendo, intime-se 

a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua alegada 

hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, 

podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse . Com a 

vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. Cumpra-se. 

NX, 21 de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000825-78.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO DUARTE SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000825-78.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO RÉU: JOAO 

ROBERTO DUARTE SILVA Vistos. A concessão da justiça gratuita 

depende de comprovação da hipossuficiência financeira de quem a 

requer, conforme disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição 

Federal. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da benesse. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para 

emendar a exordial no prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de juntar aos 

autos o título de crédito ao qual pretende atribuir força executiva, sob 

pena de indeferimento da inicial. Com a vinda ou decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem conclusos. Cumpra-se. NX, 11 de dezembro de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000684-59.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

ANDRE PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

SEBASTIANA SOUZA DOS REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000692-36.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROCHA ESTEVAM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DINIZ GARCIA (IMPETRADO)

Delegado de Polícia Judiciária Civil do Município de Nova Xavantina - MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000692-36.2018.8.11.0012. 

IMPETRANTE: RENATO ROCHA ESTEVAM IMPETRADO: RAPHAEL DINIZ 

GARCIA, DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE 

NOVA XAVANTINA - MT Vistos. Cuida-se de mandado de segurança com 

pedido liminar promovido por RENATO ROCHA ESTEVAM contra ato 

supostamente ilegal praticado pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil do 

Município de Nova Xavantina-MT, Dr. Raphael Diniz Garcia, consistente na 

negativa de restituição do veículo de propriedade do impetrante, 

apreendido por objeto do Inquérito Policial nº 334/2018/DPNX-MT. Sustenta 

que na data de 07/10/2018 teve seu veículo VW/GOL 1.0, Ano Fab. 2008, 

Ano Mod. 2008, Cor Preta, Placa NJC 5252, Renavam 00954295102, 

Chassi 9BWCAO5W98P11527, apreendido, o qual havia emprestado para 

o Sr. Joicyel Fernandes da Costa, indiciado no IP retrocitado pela suposta 

prática dos delitos tipificados no art. 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 

243 da Lei nº 8.069/90. Afirma que, efetuado pedido de restituição na via 

extrajudicial teve seu pedido negado pela autoridade coatora, não 

restando alternativa que não a impetração do presente “mandamus”. É o 

breve relato. Fundamento e decido. O mandado de segurança é ação 

especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, 

LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu 

manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre 

os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do 

indeferimento da petição inicial - art. 10º, Lei nº 12.016/2009 - a prova 

pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. 

No caso dos autos, a pretensão deduzida com a inicial não encontra 

amparo para discussão na via estreita da ação mandamental. Isso porque, 

“in casu”, há flagrante inadequação da via eleita pela parte impetrante, eis 

que a medida correta seria o Incidente de Restituição de Bens, à exegese 

do art. 118 e ss do CPP, nos termos da jurisprudência abaixo: MANDADO 

DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

COISA APREENDIDA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1- A medida 

correta para a restituição pretendida é o Incidente de Restituição de Bens, 

estampado no art. 120 do CPP, cujo processamento é especificado nos 

seus §§ 1º a 5º, e cuja decisão é apelável. 2- Por outro lado, o e. STF já 

decidiu, em recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral (RE 

576.847, Min. Eros Grau), que não cabe mandado de segurança contra 

decisão interlocutória proferida em Juizado Especial. 3- Por fim, não se 

verifica ilegalidade no ato judicial que indeferiu a restituição de bens 

apreendidos e que ainda interessam ao processo. SEGURANÇA 

DENEGADA. (Mandado de Segurança Crime Nº 71004724571, Turma 

Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonzales, 

Julgado em 16/12/2013) APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

RECURSO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

DE COISA APREENDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O mandado de 

segurança não pode ser substitutivo do pedido de restituição de coisa 

apreendida pela autoridade policial em cumprimento à ordem judicial de 

busca e apreensão, cuja medida correta é o Incidente de Restituição de 

Bens, disciplinado pelos artigos 118 e seguintes do CPP . Embora 

comprovada a propriedade dos bens apreendidos, não se vislumbra o 

periculum in mora, pois inexiste qualquer prova nos autos de que os bens 

corram o risco de se deteriorar. A prova do direito reclamado deve ser 

feita em expediente próprio, uma vez que a via do mandado de segurança 

não permite dilação probatória, ficando o juízo adstrito a decidir com base 

na prova pré-constituída, a qual, no presente feito, não autoriza a 

concessão da segurança. SEGURANÇA DENEGADA. (Recurso Crime Nº 

71004375549, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Ernesto Lucas Almada, Julgado em 29/04/2013) MANDADO DE 

SEGURANÇA MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INADEQUADA A VIA ELEITA. O 

mandado de segurança não pode ser substitutivo do pedido de restituição 

de coisa apreendida pela autoridade policial em cumprimento à ordem 

judicial de busca e apreensão, cuja medida correta é o Incidente de 

Restituição de Bens, estampado no artigo 120 do CPP. Ademais, não 

vislumbrado o direito líquido e certo reclamado pelo impetrante, uma vez 

que há indícios no processo de seu envolvimento com o jogo do bicho, 

também em razão da possibilidade de os bens apreendidos terem 

procedência ilegal. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 

(Mandado de Segurança Crime Nº 71002460434, Turma Recursal Criminal, 

Turmas Recursais, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Julgado em 

15/03/2010). Posto isso e nos termos da fundamentação precedente, de 

sorte que a hipótese se subsume à regra do art. 10 da Lei n.º 

12.016/2009, julgo extinto o presente “mandamus”, por inadequação da via 

eleita, nos termos do art. 6°, § 5° da Lei n° 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do 

CPC. Sem custas e honorários por incabíveis na espécie. Sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Transitando em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NX, 24 de outubro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000471-53.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000471-53.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ROSIMEIRI APARECIDA ESTEVAM REQUERIDO: JOSUE 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a exordial, no sentido de comprovar a 

impossibilidade de obtenção do endereço do requerido, pugnando pelo que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II c/c 321, 

p.u. c/c 485, I, todos do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos. Cumpra-se. NX, 22 

de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000665-53.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000665-53.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ROSENILDA PEREIRA LEAO REQUERIDO: VALTUIDES 
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MARIANO BATISTA Vistos. A parte autora alega ser hipossuficiente e, 

portanto, fazer jus à benesse da gratuidade judiciária. Entretanto, 

vislumbra-se do documento de fl. 20 que arca com gastos mensais de 

energia elétrica no valor de R$ 214,47, e que realizou a compra de um 

imóvel rural de R$ 150.000,00 pelo qual pagou à vista (fls. 21/22), 

documentos que infirmam a necessidade da benesse. Nesta senda, o art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Já o art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte 

a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de 

apreciar o pedido de gratuidade, mormente porque, conquanto a 

hipossuficiência alegada pela pessoa natural seja presumida, à exegese 

do art. 99, §3º do CPC, referida presunção é “juris tantum”, e, assim, 

desde que necessário, exige a prova do alegado. Dessa maneira, antes 

de apreciar o pedido de justiça gratuita, e sem prejuízo de outras 

determinações que entenda necessárias para a aferição da real situação 

econômica da parte autora, determino que seja ela intimada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda e quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000570-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI VALVERDE VILAS BOAS (REQUERENTE)

VALDIVINO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

VERONILIA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

VICENTE ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

VILMAR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

WANDEIR CAETANO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000570-23.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: VALDENI VALVERDE VILAS BOAS, VALDIVINO ANTONIO 

DA COSTA, VERONILIA GOMES FERREIRA, VICENTE ANTONIO DA 

COSTA, VILMAR BORGES DA SILVA, WANDEIR CAETANO DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. A concessão da 

justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira de 

quem a requer, conforme disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da 

Constituição Federal. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o 

pagamento das custas processuais iniciais, podendo requerer seu 

parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da benesse. Com a vinda ou decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem conclusos. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-02.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ALVES MATIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000455-02.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI REQUERIDO: 

APARECIDA ALVES MATIAS Vistos, etc. Trata-se de embargos à 

execução que Marcos Roberto Haddad Camolesi promove em desfavor de 

Aparecida Alves Matias, em que, consoante petição de Id nº 14776037, a 

parte autora pugna pela desistência do presente feito (art. 485, VIII do 

CPC). Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. 

O pedido de desistência há de ser acatado, ante a ausência de 

necessidade de consentimento da parte requerida, mormente porque não 

há sequer triangularização da lide. Dispositivo. Diante do exposto, 

homologo o pedido de desistência formulado e, em consequência, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do 

CPC. Condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme art. 90, caput, do CPC. Sem honorários, visto que 

não há manifestação da embargada nos autos. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe, 

observando-se, se for o caso, o disposto nos Provimentos 11 e 40/2014 

CGJ-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NX, 5 de 

novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29113 Nr: 3567-45.2008.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NX GOLD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA, MASSAIKO 

SASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - OAB:8.406-BA, 

REYNALDO HÉLIO DA COSTA NETO - OAB:43435, WELTON MAGNONE 

OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 DECISÃO

Fl. 617: em que pese não ter havido intimação das partes da perícia 

designada, vislumbro, depois de analisadas as alegações contidas em 

petição e informações prestadas pelo perito às fls. 620/621, inexistir 

prejuízo à parte autora quanto à falta de intimação da data dos trabalhos 

periciais.

Conforme manifestação do perito apresentada às fls. 620/621, no dia e 

local da perícia agendada, compareceram os advogados das partes Dr. 

José de Oliveira Fortes e Dr. Antônio Luiz Moutinho, o que afasta a 

alegada nulidade da perícia por falta de intimação.

Oportuno registrar que, conforme afirmado pelo perito, o advogado da 

parte requerida não acompanhou os trabalhos dentro da área, porém os 

trabalhos foram realizados mediante a supervisão dos funcionários da 

empresa autora.

Assim, em um primeiro momento, não restam evidenciados prejuízos 

suportados pela parte autora por falta de intimação da perícia agendada.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fl. 617 e, depois de decorrido o prazo 

legal, determino a intimação do perito para apresentar o laudo pericial 

elaborado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 1227-21.2014.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA ZAMPIERI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. PAVIMENTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MARTINS DE 

BITENCOURT - OAB:66048, LEOPOLDO JUSTINO GIRARDI JUNIOR - 

OAB:63.933-RS

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 213155.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/02/2019 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12125 Nr: 1642-53.2004.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA RIOS DE ARAUJO, TARCISIO VALERIANO 

DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANUCCY ARAÚJO ALVARES - 

OAB:18019/B, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/MT, 

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3382 Nr: 1926-95.2003.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE MENEZES BUENO, ALINE DE MENEZES 

BUENO, LÚCIA MARIA DE MENEZES, ROSÂNGELA ALVES DA SILVA, 

ALFEU RODRIGUES BUENO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFEO RODRIGUES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline de M. Bueno Menegatti - 

OAB:247.559 SSP/SP, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 

OAB:11658/MT, JOSÉ LOURENÇO - OAB:102.984 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para pagar as custas judiciais: R$ 960,00 (Novecentos 

e sessenta reais)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66076 Nr: 1303-45.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARCA, ROSA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO, 

ROSANI ARRUDA COSTA, SANDRA MARIA CAMARGO BARROSO, 

WILSON PEDROSA MENDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63596 Nr: 2306-69.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO, MARIA CELINA 

MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ZANDONÁ CANOVA - 

OAB:79.789-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62553 Nr: 1172-07.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACY FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66079 Nr: 1306-97.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES FREITAS TERRA, JAIR BUENO FERNANDES, 

LETÍCIA MARIA DA SILVA SAAD, LINDOMAR PEDROSA MENDANHA, 

LINDOMAR FRANCISCO DE SOUZA, JOSE APARECIDO PEREIRA 

PIMENTEL, LUCIANO FERRAZ, LUCINHA HEINBURG, LUCIANO BATISTA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35391 Nr: 1464-94.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. F. PIRES, FÁBIO MARTINS FERREIRA 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39275 Nr: 108-93.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO CUSTÓDIO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000568-53.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

GLADES FURINI (REQUERENTE)

LEONARDO NUNES MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000568-53.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, LEONARDO 

NUNES MANOEL, GLADES FURINI REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita, visto não haver 

nos autos prova da aventada incapacidade financeira. Intimem-se os 

autores para recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Cumpra-se. NX, 11 de 

dezembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 12 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 12 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84598 Nr: 4492-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B

 Vistos.

I – Recebo o recurso de apelação tempestivamente interposto em seus 

efeitos legais, nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal.

II – INTIME-SE o apelante para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais.

III – Acostada às razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público 

Estadual, para oferecimento das contrarrazões, no prazo legal.

IV – Por fim, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com nossas homenagens, independentemente de 

nova determinação, para apreciação do recurso interposto.

Às providências.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76190 Nr: 431-26.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

29004543449, Rg: 2937857-5, Filiação: Maria Emilia da Silva e Francisco 

Severino da Silva, data de nascimento: 30/10/1957, brasileiro(a), natural 

de Recife-PE, convivente, cozinheiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Resumo da Inicial: Consta no incluso inquérito policial que no dia 06 de 

fevereiro de 2017, por vollta das 12:00min, na Rua Brasília, Centro, no 

Município de Gaúcha do Norte-MT, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DA 

SILVA ofendeu a integridade corporal da vítima Roseli de Jesus, sua 

convivente.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls. 

68/69, nos termos de fundamentação supra.Cite-se o réu via edital.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Finalidade: Citar o denunciado acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), qualificando-se e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 79169 Nr: 1850-81.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS, 

Cpf: 86486500115, Rg: 11075406, Filiação: Roseni Ventura dos Santos e 

Santos e Enoque Jose dos Santos, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento administrativo que no 

dia 02 de outubro de 2016, por volta das 21:00 horas, na Fazenda Sete 

Placas, 47 km da sede deste Municipio de Paranatinga-MT, o denunciado 

REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS injuriou Alice de Souza 

Lambrecht, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, bem como a ameaçou 
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de causar-lhe mal injusto e grave.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu via edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 79144 Nr: 1837-82.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Jorge Andrzegewski, Diego Becker, 

Gilmar Inácio Wessner, Willian Gustavo Wessner, Hudson Alfredo Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Norberto Grander - 

OAB:13.669/MT, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELICIANO JORGE ANDRZEGEWSKI, Cpf: 

93362536034, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

DIEGO BECKER, Cpf: 04114634975, Rg: 8.334.788-0, brasileiro(a), 

casado(a), agricultor e atualmente em local incerto e não sabido GILMAR 

INÁCIO WESSNER, Cpf: 02871324980, Rg: 166.7772-2, Filiação: Aloisio 

Wessner e Maria Lourdes Wessner, data de nascimento: 23/07/1984, 

brasileiro(a), natural de Palontina-PR, casado(a), agricultor, Telefone 066 - 

3582 -1376. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso do procedimento administrativoque no 

dia 05 de março de 2016, na Fazenda SantaLaura, no Município de 

Gaúcha do Norte-MT, os denunciados Diego Becker, Feliciano Jorge 

Andrzejewski e Gilmar Inacio Wessner pescaram mediante a utilização de 

aparelhos, petrechos, tecnicas e métados não permitidos. Os denunciados 

Feliciano Jorge Andrzejewski e Gilmar Inacio Wessner também portou 

arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

Despacho: Vistos.Citem-se os réus Diego Becker, Feliciano Jorge 

Andrzejewski e Gilmar Inacio Wessner por edital, nos moldes do artigo 361 

do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81382 Nr: 2984-46.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Wesley Lima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO WESLEY LIMA OLIVEIRA, Cpf: 

01373184132, Rg: 2512484-6, Filiação: Francisco Canuto de Oliveira Filho 

e Aldenora Lima Ribeiro, data de nascimento: 06/02/1987, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), tratorista/operador de máquinas, 

Telefone 3573 3019. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.O Ministério Público Estadual, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra João Wesley Lima 

Oliveira, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no 

artigo 155, §1º c/c §4º, inciso IV, do Código Penal.O representante do 

Ministério Público pugna pela decretação da prisão preventiva do acusado, 

nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, seja 

procedida a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos 

do Código de Processo Penal (fls. 30/31).É o relatório. Decido. No que 

tange ao pedido de decretação da prisão preventiva, entendo que não 

merece acolhimento, senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a 

prisão preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Penal); b) se o réu ser reincidente em crime doloso 

(inciso II); c) se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, 

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), 

ou, ainda, d) quando houver dúvida quanto à identidade do acusado 

(artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal).In casu, muito 

embora presente os indícios de autoria e materialidade, observo que o fato 

do acusado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, por si 

só, não permite concluir que seu intuito era de se evadir do distrito da 

culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei 

penal.Jurisprudência:“(...) Assim, não se constata, em princípio, tenha o 

réu, deliberadamente se afastado do distrito da culpa para se furtar ao 

processo; por isso, não se verifica, apenas e tão-somente por este 

motivo, a necessidade da medida extrema (...)”. (STJ - HABEAS CORPUS 

HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), publicado em 08/09/2009).Há que 

se ressaltar que ainda não findaram os meios para localização do 

acusado, pois não foi procedida tentativa de citação via edital, o que 

fragiliza a necessidade de decretação da prisão preventiva.Ante o 

exposto, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva, nos termos da fundamentação supra.Cite-se o acusado via 

edital.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 

09/11/2016, por volta das 02:00 horas, no Escritório de Advocacia do Dr. 

Carlézio Moreira, situado na Avenida Bandeirantes, n° 2012, Bairro Centro 

neste município de Paranatinga-MT, o denunciado João Weslwy Lima 

Oliveira subtraiu, durante o repouso noturno, mediante destruição de 

obstáculo, para proveito próprio, 02 (dois) notebooks, marca ASUS, cor 

preto, 03 (três) celulares, sendo 01 (um) da Samsung e 02 (dois) da 

marca LG, 02 (dois) pen draives e vários documentos, pertencentes à 

Carlézio Moreira da Silva.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 64282 Nr: 2474-04.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Martins Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSALINO MARTINS ROCHA, Rg: 

2885839-5, Filiação: Calixta Martins de Andrade e José Rocha, data de 

nascimento: 13/11/1976, brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, convivente, 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 
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resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do presente caderno investigativo 

que no dia 22 de setembro de 2015, às 11h:40min, na Rua Emanuel 

Pinheiro, Centro, neste Município de Paranatinga-MT, o denuciado Rosalino 

Martins Rocha ofendeu a integridade física da vítima Marcimone Araújo da 

Silva, sua convivente.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Rosalino Martins Rocha via edital, nos 

termos do artigo 361 do CPP. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82291 Nr: 3474-68.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Junior Lima Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL JUNIOR LIMA ALVES, Filiação: 

Patricia Lima Alves e Jordeval Kiomido, data de nascimento: 26/11/1995, 

brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento investigativo que, no 

dia 03 de agosto de 2017, por volta das 10h42min, na rua Anete Pedó, n° 

194, Rui Barbosa, no município de Paranatinga-MT, o denunciado GABRIEL 

JUNIOR LIMA ALVES portou arma de fogo e munições de uso permitido, 

calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem 

como supriu numeração e alterou sinal de identificação.

Despacho: Código n. 82291.Vistos.Recebo a denúncia por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do artigo 395 do 

Código de Processo Penal. Considerando os critérios do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, consigno que o procedimento será comum e o 

rito ordinário. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminar e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário. O oficial 

deverá indagar a denunciada se possuem advogado constituído ou 

condições para contratar um. Caso o denunciado não possua condições 

para constituir advogado, desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar 

em sua defesa. Indefiro o pedido formulado no item II da cota ministerial de 

fl. 33, conforme artigo 1.373 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNGC).Quanto ao pedido 

formulado no item III da cota de fl. 33, observo que já foi acostados nos 

autos às fls. 35/37.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 65786 Nr: 3037-95.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Elias Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON ELIAS VILELA, Cpf: 

04330506165, Rg: 2322011-2, Filiação: Angelita Elias Pereira e Celio 

Lamuriel Vilela, data de nascimento: 15/10/1986, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro(a), gesseiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls.68/69, nos 

termos de fundamentação supra.Cite-se o réu via edital.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de 

novembrode 2014, por volta das 08h:20min, na Rua São Jorge, n° 135, 

bairro Jardim Primavera II, nesta cidade de Paranatinag-MT, o denunciado 

ROBSON ELIAS VILELA ofendeu a integridade física de Samara Maria 

Miranda Cardoso, sua convivente, causando-lhe lesões corporais de 

natureza leve, bem como ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave.

Paranatinga, 11 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001076-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA (REQUERIDO)

 

1001076-97.2018.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (ID 16969222) e, 

na mesma oportunidade, juntar cópia da matrícula atualizada do imóvel e o 

roteiro para localização do bem, conforme solicitado pelo meirinho para o 

efetivo cumprimento do mandado. Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 

2018. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, 

§2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000903-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000903-73.2018.8.11.0044 Nos 
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termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto o aviso de recebimento acostado aos 

autos. Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 2018. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80555 Nr: 2495-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Becker, Ilário Júnior Fideski, Madalena Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonas Becker, Ingrid Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data, foi solicitado via 

telefone a devolução destes autos ao Advogado Almir Rogério de Moura, 

tendo em vista que se encontra com carga há mais de 30 (trinta) dias, 

sendo que o referido advogado se comprometeu a devolvê-lo na semana 

que vem.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 364-27.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivanildo Casado de Oliveira, AKCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Paracall Ltda, Aldrin Uhdre Novais, 

Lázaro Barbosa Sabino, Anderson Narcizo Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data, foi solicitado via 

telefone a devolução destes autos ao Advogado Almir Rogério de Moura, 

tendo em vista que se encontra com carga há mais de 30 (trinta) dias, 

sendo que o referido advogado se comprometeu a devolvê-lo na semana 

que vem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 91837 Nr: 3367-87.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Clayto Botelho de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 VISTOS.

 Diante dos documentos carreados aos autos às fls. 93/98, abra-se vistas 

ao Ministério Público para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 31743 Nr: 2170-44.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Neves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Enio Martimiano da Cunha Junior - OAB:13695/MT, 

Isaque Rocha Nunes - OAB:MT 8125

 VISTOS,

I – DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO

Na cota ministerial de fls. 483/484, o Ministério Público impugna os cálculos 

de fls. 481, aduzindo que na primeira pena do cálculo de fl. 481 deve 

constar para livramento condicional a fração de 2/3 (hediondo) e para 

progressão de regime 2/5 (hediondo primário), bem como que na segunda 

pena, deve constar para o livramento condicional a fração de 1/3 (comum 

primário) e para progressão de regime 1/6 (comum).

No entanto, razão não assiste ao parquet.

De início, insta consignar que, como se depreende do artigo 63 do Código 

Penal, a reincidência é aplicável quando “o agente comete novo crime, 

depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, 

o tenha condenado por crime anterior”.

Com relação à primeira pena, conforme se verifica dos autos, o crime foi 

cometido em 25/05/2011, no entanto, o réu já havia sido condenado, por 

sentença com transito em julgado no dia 27/02/2017, isto é, o réu é 

reincidente, nos termos do acórdão proferido nos autos da ação penal 

(fls. 152).

Com relação à segunda pena, saliento que o artigo 44, da Lei 11.343/06, 

aduz que:

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei 

são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e 

liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de 

direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o 

livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, 

vedada sua concessão ao reincidente específico.

Dessa maneira, conforme consta no próprio cálculo de pena , a fração do 

livramento condicional é de 2/3 para o crime previsto no artigo 35, da Lei 

de Drogas, sendo este o aplicável ao presente executivo de pena.

Assim, não há erros a serem retificados, de modo que HOMOLOGO o 

cálculo de fls. 481, porquanto encontra-se correto.

II – DA PROGRESSÃO DE REGIME

De elementar conhecimento que o sistema de execução penal brasileiro 

não é estático, ao contrário, permite a progressão dos regimes de 

cumprimento de pena quando o recuperando preencher os requisitos 

objetivos e subjetivos ensejadores da concessão da benesse, quais 

sejam, o cumprimento de certo lapso temporal da reprimenda no regime 

anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo 

diretor do estabelecimento prisional.

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 

determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprindo ao menos um sexto 

da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 

vedam a progressão”.

No caso dos autos, o requisito objetivo fora implementado pelo 

recuperando na data de 22/05/2018.

Do mesmo modo, verifica-se que o recuperando preenche o requisito 

subjetivo, uma vez que há nos autos atestado sobre o bom 

comportamento carcerário, não tendo sido aportada qualquer informação 

negativa sobre o próprio (fls. 503).

 Neste contexto, atendido os dois requisitos materiais exigidos em lei, tanto 

o de caráter objetivo, quanto o de caráter subjetivo, de rigor o deferimento 

do pedido de progressão de regime de pena.

Diante do exposto, por entender que o recuperando encontra-se ajustado 

ao processo de reintegração social a progressão de regime de 

cumprimento de pena do fechado para o semiaberto ao apenado CLEITON 

NEVES DO NASCIMENTO é medida que se impõe.

EXPEÇA-SE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM 

REGIME SEMIABERTO, advertindo o recuperando de que deverá cumprir 

as seguintes condições:

a) RECOLHER-SE em residência no período noturno, das 21h às 5h, 

inclusive, finais de semana e feriados, salvo se exercer trabalho lícito no 

período noturno, devidamente comprovado;

b) COMPARECER EM JUÍZO mensalmente para informar e justificar suas 

atividades e comprovando seu endereço;

c) NÃO FREQUENTAR bares em que seja costume a prática de jogos de 

azar e consumo de bebidas alcoólicas, boates, casas de prostituição e 

locais congêneres;

 d) NÃO SE AUSENTAR da Comarca e cidades contíguas sem autorização 

do Juízo, por mais de 15 dias;

 e) NÃO MUDAR de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

f) Fica PROIBIDA a ingestão de bebidas alcoólicas, assim como, fica 

PROIBIDO o porte de armas;

Advirta, ainda, o recuperando que o não cumprimento do que foi 
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estabelecido acarretará, então, em regressão do regime de cumprimento 

da pena para o fechado.

 Quando do cumprimento do mandado INDAGUE o réu onde irá residir.

Desde já, DESIGNO audiência admonitória para o dia 06 de fevereiro de 

2019, às 14h00min, devendo o recuperando ser intimado para comparecer 

à audiência, com as advertências legais.

III – DA REMIÇÃO DA PENA

O relatório enviado pelo Diretor da Cadeia Pública local, imbricado às fls. 

493/496, informa que o recuperando trabalhou 27 (vinte e sete) dias do 

mês de agosto de 2018; 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 

2018; 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2018.

Destarte, tendo o recuperando laborado durante 79 (setenta e nove) dias, 

à luz do que dispõe o art. 126, § 1º, II, da LEP, o recuperando tem direito 

de ser extirpado, 26 (vinte e seis) dias, do total de sua pena, consignando, 

desde já, que as frações de dias não podem ser contabilizadas para fins 

de remição (Art. 11, CP).

 Posto isso, reconheço o trabalho do recuperando para efeitos de 

remição, declarando que este cumpriu 79 (vinte e seis) dias de labor, com 

jornada de 8 (oito) horas diárias, devendo remir de sua pena 26 (vinte e 

seis) dias.

Proceda-se a elaboração de novo cálculo de pena, computando-se os 

dias remidos.

Após, vistas ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 51911 Nr: 1111-50.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jociel Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatinga - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por B.V 

FINANCEIRA S/A C.F.I, em face de JOCIEL BARBOSA DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Tendo em vista que o requerido não foi citado, e o bem não foi apreendido 

(fls. 35), o requerente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, no qual se manteve inerte (fls. 61)

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 2 (dois) meses , por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a denotar o andamento 

do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe competiam.

 Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – 

OBSERVÂNCIA DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito 

sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono 

da causa – art. 485, III e § 1º, do CPC/2015.” (TJMT. Ap 23337/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 3957 Nr: 269-61.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO – CÓDIGO Nº 3957

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado 

por MUNICÍPIO DE PARANATINGA- MT em face de JOSÉ FERREIRA DA 

SILVA, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 123, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção 

do processo.

É o relatório decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Após certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para os fins Provimento nº 12/2017 da 

CGJ/MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5078 Nr: 341-14.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Sorriso de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Euripedes Alcantâra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por TRANSPORTES 

SORRISO DE DIESEL LTDA. em face de JOSÉ EURIPEDES ALCÂNTARA, 

ambas já qualificadas nos autos.

Determinada a intimação da parte exequente para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida, essa compareceu aos autos postulando pela 

remessa dos autos ao arquivo (fls. 53).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil, uma vez 

que a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito.

Soma-se que não foi formada a triangularização da lide, de modo que 

prescindível a manifestação da parte adversa.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no que dispõe o art. 

485, inciso VIII, do novel Código de Processo Civil.

SEM honorários advocatícios, uma vez que não angularizada a lide. Por 

outro lado, CONDENO a exequente ao pagamento de eventuais custas 

pendentes de recolhimento.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-95.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALECANDRA SILVERIO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERCILA ALVES DE MENDONCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre o cálculo juntado no 

ID 16979305, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte reclamante, da audiência designada para o dia 28/02/2019 às 

14h30min, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecerem acompanhados da parte reclamante, independentemente 

de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MORESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010605-26.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE SANTOS SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte executada do Auto de Penhora juntado no ID 16980228 e Auto de 

Avaliação juntado no ID 17034021, para querendo, oferecer impugnação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-63.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA CRISTINA CARVALHO BISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-15.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO(A))

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000827-15.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[PLANOS DE SAÚDE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: ANNE GABRIELLY MESQUITA DOS SANTOS Endereço: Rua Lions 

Internacional, 989, Centro Novo, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE 

AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Endereço: 

RUA DAS NOGUEIRAS, 583, - DE 425/426 A 882/883, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-226 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, através de seu advogado, para que compareça a 

audiência a ser realizada no CEJUSC, Centro Judiciario de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Peixoto de Azevedo, no dia 08/02/2018, às 

13h00min. Peixoto de Azevedo-MT, 11 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000856-65.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR ZAMINHAN (REQUERIDO)

MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000856-65.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 58.785,70 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: FABIO MACHADO DE 

SOUZA Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, SEM NÚMERO, DISTRITO UNIÃO 
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DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN Endereço: 

TRAVESSÃO 02, ZONA RURAL, UNIÃO DO NORTE, SÍTIO AGUA BOA, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: JACIR ZAMINHAN 

Endereço: SÍTIO ÁGUA BOA, TRAVESSÃO 02, ZONA RURAL, DISTRITO 

DE UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu 

advogado, para que, no prazo de 15(quinze) dias efetuar o pagamento 

das custas processuais, sobre o valor de R$ 58.785,70 (cinquenta e oito 

mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), no prazo de 15 

[quinze] dias, sob pena de indeferimento da inicial. Peixoto de 

Azevedo-MT, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000823-75.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000823-75.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 24.208,02 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., S/n, AV CIDADE DE DEUS, PREDIO PRATA - 2 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS Endereço: RUA 

AMERICO VESPUCIO, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

através de seu advogado, para que, no prazo de 10(dez) dias, aditar a 

inicial com o comprovante efetivo da constituição em mora do requerido. 

Peixoto de Azevedo-MT, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65655 Nr: 2947-24.2013.811.0023

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMÉLIA ANGELI, JLAR, JMAR, TMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROCHA DA SILVA, BENEVAL 

RODRIGUES, LUCINEIDE RODRIGUES, JUCINEIDE RODRIGUES COSTA, 

MARINEIDE RODRIGUES VIANA, ANTONIA FRANCINEIDE RODRIGUES DOS 

SANTOS, LUIZ FERREIRA DE SOUZA, JOÃO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Intime-se a parte autora para impulsionar o processo promovendo os atos 

e diligências que lhe incumbir, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do 

processo com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62926 Nr: 2935-44.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUAL - COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118948

 Código 62926

 Autos nº2935-44.2012.811.0023

 I - Converta-se o presente feito em cumprimento de sentença.

II – Intime-se a parte Requerida para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo, 11 de dezembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 92796 Nr: 3254-02.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS CARLOS DOS SANTOS, ANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24855/0

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados da parte indiciada, para que, 

tomem ciência sobre a designação da audiência de instrução e julgamento 
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para o dia 27 de novembro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75529 Nr: 3299-11.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:OAB/MS 7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO RUDA RENNER - 

OAB:2808-B

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte requerida para que se 

manifeste quanto ao conteúdo de fl. 88, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76919 Nr: 601-95.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUAN LIN BACON, JEAN APARECIDA 

STRAPASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de penhora/avaliação/intimação, com posterior 

remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62110 Nr: 2066-81.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LOPES E CIA LTDA - ME, ADRIANO 

BARTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Colíder-MT) para intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40089 Nr: 701-60.2010.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER, HERMENEGILDO 

BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação dos denunciados através de seus advogados para que se 

manifeste, sobre o despacho de fls. 315 no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90100 Nr: 1385-04.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEONICE DA CONCEIÇAO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.DE L. HOCHMANN CONFECÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75388 Nr: 3205-63.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3205-63.2015.811.0023 código: 75388

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA

INTIMANDO: Indiciado(a): Carlito Ferreira de Almeida Filiação: João da 

Conceição e Maria Ferreira de Almeida, brasileiro(a), convivente, 

Endereço: Rua Carmelo Nº 830, Cidade: Boa Vista-RR

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do réu, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 129, § 9° E ART. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 

11.340/06. Consta no Inquérito Policial nº 205/2015/DPA/MT, que no dia 

25/02/2015, por volta das 21h00min, na Rua São José, Bairro Mãe de 

Deus, Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado ofendeu a 

integridade corporal e ameaçou causar mal injusto a sua ex-companheira. 

Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, 

ser condenado nos termos da Lei.

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 3205-63.2015.811.0023 (Código 

75388), Vistos, Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA, imputando-lhe a prática dos 

crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147 do Código Penal, ocorridos 

em 25/02/2015. Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código 

de Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos criminosos, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação 

dos crimes e o rol de testemunhas e, ficando evidenciados a materialidade 

delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6. Por 

consequência, com fundamento nos artigos 396, 396-A e 532 do CPP, 

determino que o acusado seja CITADO pessoalmente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 5 (cinco) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Na impossibilidade da sua intimação pessoal, 

providencie-se a citação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal. Quando do cumprimento 

do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o acusado constituir advogado. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a sua 

defesa, em respeito à disposição contida no § 2º do artigo 396-A do CPP. 

Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do denunciado, 

buscando-se os registros nesta Comarca. Determino, ademais, que sejam 

solicitadas informações sobre os antecedentes do acusado no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o recebimento desta 
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denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. Defiro os pedidos de fl. 7. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 20 de maio 

de 2016. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allison Araujo da Silva - 

Estagiário de Direito, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 29 de novembro de 2018.

Nilson Abreu dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87112 Nr: 3706-46.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/requerente, do 

inteiro teor da decisão de fls. 31/31v, bem como para que compareça a 

audiencia concentrada designada para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

18h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62186 Nr: 2144-75.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO SOUZA, MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA, 

SIRLEIDE CARVALHO MARQUES, SIRLENE CARVALHO MARQUES, 

JOSIVALDO CARVALHO MARQUES, ROSEVANI SILVA COSTA, 

RAIMUNDO NONATO SILVA COSTA, ROSEANES DA SILVA COSTA, 

BENIVAN SILVA COSTA, JOSE FILHO SILVA COSTA, MARIA GRACI 

COSTA DA SILVA SANTOS, ANTONIO RAIMUNDO SANTOS, JOSE 

BERNARDINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA, 

GERONILDO MOREIRA, BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007, ORLANDIR DA ROLD - OAB:5.449-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8.184-4, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes através de seus repectivos 

advogados, para que tomem ciência sobre a decisão de fls. 722/724, bem 

como para que ofereçam respostas no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000749-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. L. (AUTOR(A))

D. A. L. (AUTOR(A))

R. P. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte Requerente para que compareça em Juízo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para retirada do termo de guarda. Pontes e 

Lacerda/MT, 11 de dezembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163172 Nr: 1841-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso, Gerson Souza da Silva, Cristiano Reiz Almiron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRON E SOUZA DA SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFREDO GOMES DE 

SEIXAS - OAB:25100/O

 Diante dos efeitos infringentes, intime-se o réu para que em 5 dias 

apresente contrarrazões aos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158116 Nr: 11871-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Vieira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:OAB/MT 8029

 Revogo a sentença. Intime-se o banco para que cumpra o despacho de 

ref. 34.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146376 Nr: 6326-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125224 Nr: 5895-61.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166018 Nr: 3147-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADJD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158706 Nr: 12235-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEdS, KdSPF, KSPF, KDSPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128174 Nr: 7267-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência de Pontes e 

Lacerda - MT., REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877, Artur Garrastazu Gomes-Ferreira - 

OAB:14.877-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Intime-se o autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159398 Nr: 132-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keny Rogers Silva Herculano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138878 Nr: 3193-11.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE CARLOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134406 Nr: 1165-70.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 183060 Nr: 10515-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15.II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC.III – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158692 Nr: 12227-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás Imp. e Exp. Dist. de Móveis e 

Eletrodoméstico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Suspendo o feito por 180 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134050 Nr: 912-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133662 Nr: 752-57.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edimilson Ezequiel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126540 Nr: 6493-15.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Luiz Pinheiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121428 Nr: 4146-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH LOPES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155817 Nr: 10736-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Patrícia Siqueira Costa, JOILSON CARNEIRO 

GERALDES, Leire Kelle Alves Ferreira, Roseli Gomes Rodrigues, LUCAS 

GONÇALVES AZAMBUJA, Suelem Nunes dos Santos Martins, Vanderlei 

joão da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:15088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para que se pronunciem em 05 dias, acerca dos documentos 

acostados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166923 Nr: 3609-42.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI BATISTA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162889 Nr: 1712-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNARA MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural, DALVA VIEIRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A, Livia Comar da Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Conheço dos embargos vez que tempestivos e os acolho para que 

suspenda a audiência outrora designada e, em consagração ao princípio 

da não-surpresa e do contraditório, oportunizo ao requerente para que se 

manifeste acerca da ilegitimidade passiva da médica e da aplicaçlão das 

regras consumeristas arguídas na peça de defesa.

Retire-se audiência de pauta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12794 Nr: 187-21.2002.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Martins Faria Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José de Morais, Lenir Maria de Assis 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137751 Nr: 2739-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izonel Vilela de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Birigui S/A - Crédito Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnoldo Afonso de Oliveira 

Pinto - OAB:16.727-PR, Maximiliano Gomes Mens woellner - 

OAB:31117/pr

 Diante dos esclarecimentos prestados pelo Nobre Perito, verifica-se que 

os valores apotnados pelo Sr. Perito são razoáveis e dentro dos padrões 

de mercado para tarefa ora exigida, desta forma, MANTENHO os 

honorários pericias conforme apontados pelo Sr. Perito.

Recolham-se em 05 dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115147 Nr: 1961-95.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BURITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, Alcilândio Souza de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWF MÁQUINAS LTDA-EPP, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO GRACCO BIZATTO DE 

CAMPOS - OAB:235971

 Ao embargado pra contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 às partes para que especifiquem provas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114303 Nr: 1682-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSADS, MKADS, MAADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 
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OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/MT

 Defiro o requerido.

Expeaça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112049 Nr: 917-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Vicente de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145912 Nr: 6093-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza, Gilda José de Freitas souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Defiro o requerido. Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6132 Nr: 32-33.1993.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Carredo Toneto, Edson de Paulo Toneto, Edilaine 

Aparecida Toneto, Edileuza Andrea Toneto, Espólio de José Toneto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alipio Carlos Porto Leite - 

OAB:1229/PR

 Verifico que com relação ao processo de execução o requerido, embora, 

tenha constituido advogado nos autos, não foi efetivamente citado, até a 

presente data.

Ademais, a carta precatória citatória expedida para Várzea Grande, no 

endereço fornecido pelo próprio requerido, retornou infrutífera.

Não obstante a falta de zelo do executado em manter atualizados seus 

dados neste processo, a citação se faz necessária, mesmo que ficta.

Assim sendo, expeça-se citação por edital, com prazo de 30 dias.

Após, vistas à UNEMAT como Curadora Especial.

Por derradeiro, após a manifestação da Curadoria Especiail, ao exequente 

para dar prosseguimento apresentando os cálculos atualizados e 

CNPJ/CPF do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 5772-68.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Diante das informações prestadas pelo executado em sede de agravo de 

instrumento em que foi deferida a suspensão do valor remanescente 

apontado às fls.250 e visando, portanto, dirimir a dúvida quanto ao valor 

depositado às fls.237, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que 

esclareça se foi levado em consideração em seus cálculos o valor 

depostiado às fl.s237, refazendo as contas se for o caso.

Oficie-se à Colenda Cãmara Cível para que informe acerca da medida 

adotada neste Juízo de que fosse refeito os cálculos diante do deposito 

efetuado às fls.237.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26554 Nr: 1608-41.2005.811.0013

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Glória Nogueira do 

Valle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Coelho - OAB:5950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607/MT

 Diante do lapso de tempo decorrido, o prosseguimento da presente 

demanda já não se faz mais necessária, assim sendo, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45400 Nr: 2055-24.2008.811.0013

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:RJ/2070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607/MT

 Diante do lapso de tempo decorrido, o prosseguimento da presente 

demanda já não se faz mais necessária, assim sendo, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 3105-27.2004.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Vanderlei Valentin da 

Silva, Arachi Dias da Silva, Marcos Paulo Vidal de Castro, Pedro Martiniano 

Neto, José Alberto Machado, José Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva - 

OAB:6.565-MT, Eloi Ricardo Reffatti - OAB:9468-MT, Erendirah 

Maxima de Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Flávio Paulo Lange - 

OAB:2398-MS, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:1357/MT, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 

OAB:7683/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Aos requeridos para que se manifestem acerca da 

conexão/litispendência suscitada pelo autor.

Certifique o Cartório se forma apresentadas alegações finais pelos 

requeridos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51900 Nr: 3177-38.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Canteiro, Vanuza Mendes da Silva, Rosimeire 

Alves, Nilva Maria de Freitas Andrade, Mauro Pachuri, Silvana Aparecida 

Barbosa, Dalva Rodrigues de Souza, Antonio Teixeira, Debora Luana 

Cebalho, Domingos Alves do Nascimento, Reginaldo Barroso de Oliveira, 

Ana Maria Cebalho, Lindomar Pereira de Assis, Renaldo dos Santos 

Monteiro, Domiciano Maciel de Carvalho, Eleilton Rodrigues de Souza, 

Mariza Pereira de Assis, Maria Aparecida Gomes Barbosa, Roseli Mara 

Cordeiro, Lidiana da Silva, Devair Gonçalves Leal, Antonio Silva do 

Nascimento, Rosineia Germano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Soares dos Santos, Dinil Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Defiro o requerido.

Suspenda-se a cobrança em razão de se tratar de pessoa 

hipossuificente.

Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 3732-16.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cremilda de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Aguarde-se o julgamendo do recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83098 Nr: 479-20.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Pratense Ltda, CLÉSIO CÉSAR 

SILVA TEODORO, NELI NUNES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44846 Nr: 1493-15.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jauru Transmissora de Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Euridice Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A, Weder de Lacerda Silva Antonelli - OAB:MT/18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erendirah Maxima de 

Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Diante do pagamento efetuado e do levantamento da importância através 

do competente alvará, observando, ainda, que o agravo de instrumento 

teve negado seu seguimento, julgo extinto o presente processo, com 

fulcro no art.924, II do CPC. PRI. Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86040 Nr: 3667-21.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rastrabilidade e Certificação Animal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484

 Intime-se pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 3282-44.2011.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.N.dos Santos & Cia. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacarejo Comercial Ltda. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Intime-se pessoalmente sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63729 Nr: 4069-73.2011.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Germânio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Intime-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63595 Nr: 3935-46.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Jorge Nogueira Paixão, Regina Marina Neves de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Ambrósio Ribeiro - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:44698

 Aguarde-se manifestação por 20 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 8298 Nr: 1463-58.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Leal Rodrigues - Ipacarai Indústria e Com. 

de Madeiras, Rui Leal Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR LARA DE 

BARROS - OAB:6261/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 Arquivem-se sem baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147926 Nr: 7018-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER & CIA, Emerson Rogério Fischer, 

LEOCIDIO JOSÉ FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham os cálculos atualizados e o nº do CNPJ do executado na mesma 

petição.;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157450 Nr: 11594-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Braz Subtil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para apresentar contrarrazões, após encaminhe-se ao 

TRF da 1ª região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162422 Nr: 1530-90.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DOS SANTOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001807-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001807-89.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CARLOS CESAR DE MORAES INTERESSADO: MARILENE 

DE ALMEIDA Homologo o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus efeitos legais. PRI. Arquivem-se. Pontes e Lacerda/MT, 12 

de dezembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000843-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000843-96.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 21.917,58; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 16761937, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000953-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000953-95.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 1.064,23; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[Alimentos]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, conforme 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 16766001, e com amparo 

ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000964-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RIBEIRO DIAS MARQUES FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000964-27.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 26.426,81; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 16826198, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000514-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR FERNANDES MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICEZIA FERNANDES MORALES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000514-84.2018.8.11.0013; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Administração de Herança]; 
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Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, conforme 

juntada de avaliação de ID 16927337, e com amparo ao provimento 

56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto à avaliação realizada nos autos, bem 

como apresente no feito as certidões negativas de débito obtidas junto à 

SEFAZ-MT e PGE-MT. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2018. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000514-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR FERNANDES MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICEZIA FERNANDES MORALES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000514-84.2018.8.11.0013; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Administração de Herança]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, conforme 

juntada de avaliação de ID 16927337, e com amparo ao provimento 

56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto à avaliação realizada nos autos, bem 

como apresente no feito as certidões negativas de débito obtidas junto à 

SEFAZ-MT e PGE-MT. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2018. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002819-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LACERDA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002819-41.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[POSSE 

E EXERCÍCIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, as 

contestação de ID 16958688 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002219-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. V. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. T. S. V. (RÉU)

A. H. D. T. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002219-41.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[LIMINAR, 

Investigação de Paternidade]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, que a parte requerida não contestou a presente ação, embora 

devidamente citada, conforme consta juntada certidão de ID 15804630, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 12 de 

dezembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000721-83.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 4.628,25; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, que a parte requerida não efetuou o 

pagamento do débito ou apresentou embargos, embora devidamente 

citada , conforme consta juntada certidão de ID 16071854, decorrendo o 

prazo previsto na Lei. Assim, com amparo no provimento 56/2007, abrimos 

vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000721-83.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 4.628,25; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, que a parte requerida não efetuou o 

pagamento do débito ou apresentou embargos, embora devidamente 

citada , conforme consta juntada certidão de ID 16071854, decorrendo o 

prazo previsto na Lei. Assim, com amparo no provimento 56/2007, abrimos 

vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000721-83.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 4.628,25; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 
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para os fins de direito que, que a parte requerida não efetuou o 

pagamento do débito ou apresentou embargos, embora devidamente 

citada , conforme consta juntada certidão de ID 16071854, decorrendo o 

prazo previsto na Lei. Assim, com amparo no provimento 56/2007, abrimos 

vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003082-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CARLOS GUEDES FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003082-73.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: NEWTON CARLOS 

GUEDES FRANCO. Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas de ingresso, devidamente 

vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, 

à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002647-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002647-02.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EVANILDO DE MELO. Vistos. DEFIRO o pedido de ID nº. 

16965864, para tanto, CONCEDO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias ao 

requerente. Neste mesmo prazo, considerando a certidão de ID nº. 

16872022, o requerente deverá juntar nos autos a devida guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, vinculado a este processo. 

Decorrido o prazo encimado, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que entender pertinente ao 

prosseguimento do feito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 11 de dezembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002558-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS TAVARES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002558-76.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. REQUERIDO: WALLAS TAVARES OLIVEIRA. Vistos. 

Tendo em vista a certidão de ID nº. 16789698, INTIME-SE o autor na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no 

prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente 

vinculadas ao presente processo, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. No que 

toca às custas processuais recolhidas erroneamente, o autor poderá 

adotar às providências necessárias junto à Diretoria do Foro para o seu 

devido reembolso. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, 

PROMOVA-SE à conclusão. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

11 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 7115-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Farias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas (ref.15). Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois 

reais) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161284 Nr: 1020-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARTINELI PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA Comércio Eletrônico S.A. (CASAS 

BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT.

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

568,36 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas (ref.19). Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 154,96 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 
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Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95004 Nr: 5643-29.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Fernandes Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De partida, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

No mais, DEFIRO o pedido de fls. 57/58. Por consequência, EXPEÇA-SE 

ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da 

diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do 

NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido 

feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125227 Nr: 5896-46.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado em ref. 70, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102452 Nr: 3132-24.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Augusto Moreira Hoinaski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código 

de Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial das Fazendas Públicas da 

Comarca de Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148681 Nr: 7262-86.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Barreto, Rosangela de Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, em decorrência da observância dos requisitos ensejadores, 

delineados no art. 300 do NCPC, e revendo o posicionamento 

anteriormente adotado, DEFIRO o pedido antecipatório de concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada em favor do autor, no 

patamar de um salário mínimo mensal.Por consequência, EXPEÇA-SE ofício 

à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais do autor, se já não o tiver sido feito.CIENTIFIQUE-SE 

a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do Seguro Social acerca 

do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da possibilidade de 

arbitramento da multa-diária.Além disso, considerando a 

imprescindibilidade da apresentação do estudo socioeconômico já 

determinado, ORDENO o retorno dos autos ao setor técnico a fim de que 

seja real izada a  d i l igênc ia ,  no prazo de 30 ( t r in ta ) 

dias.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 23487 Nr: 2828-11.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Ganme de Lara Campos, Espólio de 

Rodolfo Antonio de Lara Campos, Rodolfo de Lara Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Fernandes, Antônio Daniel 

Rodrigues, ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR, Tatuo Joaquim Takahashi, 

Luzia Watanabe Takahashi, Antonio Sergio Souza Queiroz, Edson Marinho 

da Cruz, Eliana de Paula Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, Felipe Velasques Amaral - OAB:8714-E/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Reinaldo Silveira Bueno - OAB:16392/GO, Ubaldo 

Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO

Certifico que MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOSE OUTROS é credor do valor R$ 

84.668,85, que deve ser atualizado desde 10/10/2018, devido por JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES (Executados(as)), Cpf: 44818785172, Rg: 

820.227, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 9614-1680, Endereço: 

Av.presidente Kenedi N° 2740, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT, 

CEP: 78700150, ANTÔNIO DANIEL RODRIGUES (Executados(as)), Cpf: 

14326655100, Rg: 19.811.604, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista, 

Endereço: Av. Sothero Silva, Nº 1223, Bairro: Vila Aurora, Cidade: 

Rondonópolis-MT, ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR (Executados(as)), Cpf: 

49883410620, Rg: MG-3.144.926, solteiro(a), pecuarista, Endereço: 

Fazenda Madalena, Estrada do Matão, Km. 104, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT, ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ (Executados(as)), Cpf: 

53558510100, Rg: 697751, Filiação: João Sebastião de Queiroz e Luzia 

Terezinha de Souza Queiroz, data de nascimento: 19/01/1971, 
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brasileiro(a), natural de Paranaiba-MS, divorciado(a), Endereço: Av. 

Teodomiro R. Souza ,. 979 Ou 1149 /. Estrada Rural, 979, Bairro: Centro, 

Cidade: Pontes e Lacerda-MT, CEP: 78250000, TATUO JOAQUIM 

TAKAHASHI (Executados(as)), Cpf: 59407514820, Rg: 4.852.331, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Siqueiira Campos, 633, Bairro: Centro, Cidade: 

Araçatuba-SP, CEP: 16001970, LUZIA WATANABE TAKAHASHI 

(Executados(as)), brasileiro(a), Endereço: Rua Siqueira Campos, 633, 

Bairro: Centro, Cidade: Araçatuba-SP, CEP: 16001970, EDSON MARINHO 

DA CRUZ (Executados(as)), Cpf: 46029702815, Rg: 5.859.144, 

brasileiro(a), divorciado(a), contador, Endereço: Rua Oscar Rodrigues 

Alves, 170, Apto. 801. Edificio Caravele, Cidade: Araçatuba-SP, CEP: 

16001970 e ELIANA DE PAULA MOTTA (Executados(as)), Cpf: 

56433530834, Rg: 9.275.397, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, 

Endereço: Rua Professora Neuza Leila Rodrigues, 150. Apto. 209, Bairro: 

Res. Canachuê, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78000000. conforme sentença 

proferida em 09/11/2016 que transitou em julgado em 07/04/2017, nos 

autos da Cumprimento de sentença n.2828-11.2004.811.0013 e constitui 

título executivo, conforme o Artigo 528, §§ 1º e 3º 

(NCPC).Apresentante(s): MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, Cpf: 

04193152847, Rg: 5.549.353, Filiação: Antonio Ganme e Emilia Aun 

Ganme, data de nascimento: 23/10/1952, brasileiro(a), natural de São 

Paulo-SP, casado(a), Endereço: Alameda Turquia, Nº285, Bairro: 

Pinheiros, Cidade: São Paulo-SP, CEP: 1449050.. A data limite para 

pagamento voluntário (Artigo 517 § 2º do CPC e Artigos 592 § 2º e 593 X 

da CNGC) é 27/07/2017.

Dispositivo da Sentença: Por tais considerações, e com arrimo no art. 269, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, o fazendo com resolução do mérito, de 

forma a confirmar a íntegra da decisão antecipatória proferida às fls. 

117/120, para o fim de:(i) RECONHECER a falsidade do instrumento público 

de procuração lavrado em 1º de abril de 2002 perante o Serviço Notarial e 

Registral das Pessoas Naturais do Município de Itaúba/MT, em que figuram 

como outorgantes RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA 

TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e como outorgado JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES, todos devidamente qualificados no feito, de forma a também 

DECLARÁ-LO nulo de pleno direito;(ii) DECLARAR a nulidade do 

instrumento público de substabelecimento de procuração lavrado em 2 de 

agosto de 2002 perante o Terceiro Tabelionato de Notas do Município de 

Rondonópolis/MT, em que figura como outorgante JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES e como outorgado ANTÔNIO DANIEL RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados no feito;(iii) DECLARAR a nulidade da escritura 

pública de compra e venda lavrada em 6 de agosto de 2002 perante o 

Serviço Registral e Notarial do Distrito de Cristo Rei, Município de Várzea 

Grande/MT, em que figuram como outorgantes vendedores RODOLFO 

ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA 

CAMPOS, estes representados por JOSÉ ROBERTO FERNANDES e 

ANTÔNIO DANIEL RODRIGUES, e como outorgada compradora ELIANA DE 

PAULA MOTTA, todos devidamente qualificados no feito;(iv) DECLARAR a 

nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 22 de abril de 

2003 perante o Serviço Registral e Notarial do Distrito de Cristo Rei, 

Município de Várzea Grande/MT, em que figuram como outorgantes 

vendedores RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA 

GANME DE LARA CAMPOS, estes representados por JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES e ANTÔNIO DANIEL RODRIGUES, e como outorgado 

comprador ZHIVAGO ANTÔNIO DE AGUIAR, todos devidamente 

qualificados no feito;(v) DECLARAR a nulidade da escritura pública de 

compra e venda lavrada em 21 de janeiro de 2004 perante o Primeiro 

Serviço Notarial e Registral do Município de Pontes e Lacerda/MT, em que 

figura como outorgante vendedor ZHIVAGO ANTÔNIO DE AGUIAR e como 

outorgantes compradores TATUO JOAQUIM TAKAHASHI e LUZIA 

WATANABE TAKAHASHI, estes representados por seu bastante 

procurador EDSON MARINHO DA CRUZ e todos devidamente qualificados 

no feito.Em observância ao princípio da causalidade, e considerando, 

inclusive, o reconhecimento de diversos réus como terceiros de boa-fé e 

seus respectivos procuradores, CONDENO apenas os réus JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES e ANTÔNIO DANIEL RODRIGUES, devidamente 

qualificados, ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como aos honorários de advogado, cuja verba fixo no importe de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4º, do Código 

de Processo Civil.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e OFICIEM-SE (i) o 

Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais do Município de 

Itaúba/MT, (ii) o Terceiro Tabelionato de Notas do Município de 

Rondonópolis/MT, (iii) o Serviço Registral e Notarial do Distrito de Cristo 

Rei, Município de Várzea Grande/MT e (iv) o Primeiro Serviço Notarial e 

Registral do Município de Pontes e Lacerda/MT, a fim de que sejam 

realizados os devidos cancelamentos e averbações, nos termos deste 

decisório, no prazo de 10 (dez) dias, informando a estes autos a 

comprovação das diligências.Após o efetivo cumprimento de todas as 

determinações constantes desta sentença, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE o arquivamento dos autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias.Pontes e Lacerda, 13 de novembro de 2015.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

Praça: Pontes e Lacerda (MT)

Pontes e Lacerda, 06 de dezembro de 2018

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155839 Nr: 10739-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC CONTABILIDADE LTDA – ME , Celio 

Ricardo Shichinoe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por RODRIGO 

ALVES SILVA em desfavor de JLC CONTABILIDADE LTDA – ME e de 

CELIO RICARDO SHICHINOE.

O feito tramitou regularmente e, em ref. 60, os executados comprovaram o 

depósito da integralidade da quantia objeto da condenação.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se através da manifestação das partes já ter sido quitado o 

montante objeto da condenação deste juízo. Dessa forma, tomando-se em 

consideração que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC, bem como conclui-se, 

a toda evidência, inexistir débito remanescente, de sorte que, em face da 

existência de prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones 

dos arts. 313 a 326 do CC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Isto posto, e com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO, 

o fazendo com resolução do mérito o presente processo executivo, em 

decorrência do pagamento do débito.

Preclusas as vias recursais em relação à presente sentença, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia 

depositada no feito em favor do exequente.

Na sequência, inexistindo requerimentos por parte dos interessados, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142600 Nr: 4688-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDCS, JCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De proêmio, INDEFIRO o pedido de consulta através da 

CEI/ANOREG-MT, uma vez que se torna impraticável a efetivação do ato 

sem que a parte exequente delimite qual cartório deseja a consulta, 

porquanto seu cumprimento não atinge todos os ofícios extrajudiciais em 

âmbito estadual. I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às 

folhas retro, no montante de R$ 1.408,88 (mil, quatrocentos e oito reais e 

oitenta e oito centavos), a recair sobre o CPF 049.827.901-40; b) havendo 

bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a 
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expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158173 Nr: 11903-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARÇAL ME, Maria Luzia Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às folhas 

retro, no montante de R$ 34.540,32 (trinta e quatro mil, quinhentos e 

quarenta reais e trinta e dois centavos), a recair sobre o CPF 

442.560.601-97 e CNPJ nº 11.258.224/0001-14; b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. 

Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud 

servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa 

a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 8804 Nr: 151-23.1995.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antônio Dambros, Lídia Reolon 

Dambros, Antônio Dambros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:OAB/MT20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 151-23.1995.811.0013

Código nº 8804

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo BANCO 

DO BRASIL S/A em face de VANDERLEI ANTÔNIO DAMBROS, LÍDIA 

REOLON DAMBROS e ANTÔNIO DAMBROS.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 437vº, o exequente foi intimado 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pelo 

interessado.

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III c/c o art. 771, parágrafo único, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito.

DETERMINO o levantamento da penhora nos imóveis descritos à fl. 127.

Ademais, DETERMINO a liberação dos veículos descritos às fls. 420 e 422 

da restrição judicial via Sistema Renajud.

CONDENO o exequente ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no 

importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, 

do Novo Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85904 Nr: 3522-62.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaiapo Eletrodomesticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Rocha da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Autos do processo nº. 3522-62.2013.811.0013

Cód. nº. 85904

Vistos.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de consulta ao Sistema Renajud, uma vez 

que já fora realizada à fl. 301, sem que houvesse a localização de 

quaisquer bens em nome da parte executada, além de que a exequente 

não demonstrou acréscimo patrimonial em relação à executada no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado 

Infojud.

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (art. 

477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no 

dorso dos autos duas tarja de cor preta (art. 1.372, IV, da CNGC).

Ademais, DETERMINO a inscrição da executada Flavia Rocha da Costa - 

ME (CNPJ: 05.538.474/0001-87) junto ao cadastro de inadimplentes do 

Serasa, por meio do Sistema SERASAJUD, na condição de devedor do 

Guaiapó Eletrodomésticos Ltda., no montante de R$ 22.597,21 (vinte e dois 

mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), conforme 

cálculo de fl. 317.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seus advogados e via DJE, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

do feito.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 4592-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGAS, TKAR, GCdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B/MT

 Autos do processo nº. 4592-17.2013.811.0013

Cód. nº. 86916

Vistos.

Inicialmente, CUMPRA-SE a parte final do interlocutório de fls. 212/214, 

concernente à expedição de alvará.

Ademais, ENCAMINHE-SE cópia da carta de arrematação da Motocicleta 

marca Honda, modelo C 100 Biz ES, placa JZR-1163 à 27º (vigésima 

sétima) CIRETRAN, tal como requerido à fl. 225.

Por fim, DETERMINO a exclusão da restrição do veículo acima citado 

através do Sistema Renajud (fl. 153).

Cumprindo os comandos acima, INTIME-SE a parte exequente, por meio de 

seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena 

de arquivamento.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50060 Nr: 1402-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto Vellozo, Rodolfo Cesar 

Vasconcellos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Pinheiro da Silva, Ana Maria Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Autos do processo nº. 1402-85.2009.811.0013

Cód. nº. 50060

Vistos.

INDEFIRO o pedido de consulta aos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, 

uma vez que já foram realizadas às fls. 207/216vº, sem que houvesse a 

localização de quaisquer bens em nome dos executados, além de que a 

exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação aos 

executados no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

Por outro lado, DETERMINO a inscrição dos executados Alair Pinheiro da 

Silva (CPF: 460.869.271-20) e Ana Maria Alves (CPF: 830.808.991-72) 

junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio do Sistema 

SERASAJUD, na condição de devedores do Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira e Humberto José Peixoto Vellozo, no montante de R$ 167.274,72 

(cento e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta 

e dois centavos), conforme cálculo de fl. 245.

Por fim, a requisição eletrônica de informações, por meio da Central 

Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais 

do Estado de Mato Grosso – CEI –, administrada pela Anoreg/MT, se 

destina a cartórios de cidade/comarca determinada.

Logo, não é possível requisitar, por meio de um único comando, 

informações de todos os cartórios no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Portanto, INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, delimitar a pretensão, indicando a 

cidade/comarca para a qual deseja que a pesquisa seja realizada.

Pontes e Lacerda, 7 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157003 Nr: 11309-06.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como dos honorários de advogado, estes fixados no 

patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. 

Tais verbas, entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na forma do art. art. 

95, § 3º, do NCPC, haja vista o deferimento das benesses da assistência 

judiciária gratuita.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE as partes.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e REMETAM-SE os 

autos ao arquivo definitivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165959 Nr: 3120-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA RIBEIRO DE NOVAES SILVA 

8414422012, Neuza Ribeiro de Novaes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro, uma vez que a providência postulada já foi 

adotada por este juízo, sem que a citação se aperfeiçoasse ante a 

alteração do domicílio do executado (“vide” fl. 60).

Deste modo, INTIME-SE o exequente, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a realização dos atos processuais necessário ao 

bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162099 Nr: 1377-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso, Jakson Francisco Bassi, Dania Lusia Freitas de Lurdes 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barboza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que os executados realizaram o 

pagamento do débito, conforme informado pelo exequente em ref. 28.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento (ref. 

28), não há motivo que permita à continuidade da presente execução, 

motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Antes o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

ressalvando-se os pagamentos realizados nos autos. Honorários de 

advogado nos termos da avença.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 
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dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118819 Nr: 3148-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Vistos.

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, devidamente qualificada, 

objetivando sanar erro material que alega encontrar na sentença prolatada 

em ref. 56, a qual não teria analisado o pedido de antecipação da tutela.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Decido.

O recurso de embargos de declaração, consoante inteligência do art. 

1.022 do NCPC, tem o escopo de sanar omissão, obscuridade ou 

contradição em determinado julgado.

Com efeito, analisando a argumentação trazida em seu arrazoado, verifico 

assistir razão ao autor, porquanto a sentença em ref. 56, a despeito de ter 

acolhido integralmente o pedido formulado na inicial, não se manifestou 

quanto à concessão da tutela antecipada.

Por tais considerações, CONHEÇO dos presentes aclaratórios e 

DOU-LHES PROVIMENTO para, fazendo integrar a sentença de ref. 56, 

determinar a incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE, a 

partir do sinistro (19/04/2015).

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165493 Nr: 2925-20.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA APARECIDA LOURENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101846 Nr: 2870-74.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Francisco de Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código 

de Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial das Fazendas Públicas da 

Comarca de Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108316 Nr: 5511-35.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código 

de Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial das Fazendas Públicas da 

Comarca de Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128844 Nr: 7606-04.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIRES PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 
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total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161788 Nr: 1216-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147373 Nr: 6740-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de expedição de carta de citação, uma vez que se trata 

de medida anteriormente adotada por este Juízo.

Ademais disso, há informação nos autos de que a executada alterou seu 

domicílio para o Estado de Rondônia.

Em sendo assim, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender cabível, sob pena de extinção do 

processo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 159-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor H. dos Santos Silva-ME, Victor H. dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Junior - 

OAB:OAB/MS 12234, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a exequente não formulou qualquer requerimento nos 

autos, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ref. 120.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108371 Nr: 5530-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGIANE DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código 

de Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIMEM-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial das Fazendas Públicas da 

Comarca de Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112600 Nr: 1107-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Bazaglia Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Vistos.

INTIME-SE a executada, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do requerimento formulado pelo 

exequente.

Transcorrido “in albis” o prazo acima fixado, INTIME-SE o exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136281 Nr: 2076-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taquary Locadora de Veiculos Ltda - ME, Jakles Borges 

Taquary, LELIENE MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.361,42 (um mil e trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

(ref.10). Este valor deverá ser pago de forma única, sendo R$ 1.361,42 
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(um mil e trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) 

para recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95750 Nr: 240-45.2015.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAQUETÁ CALÇADOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DIAS E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERIVELTO PAIVA - OAB:40212, 

William Rafael Lamperti - OAB:111447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pacheco Quidá - 

OAB:, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO o autor ao pagamento das despesas de ingresso 

na forma do art. 90, “caput”, do NCPC.Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que o réu não ofereceu resistência à 

pretensão autoral, porquanto se limitou a informar a existência da 

recuperação judicial.Considerando que o pedido de desistência do feito é 

ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado.EXPEÇA-SE a certidão 

requerida pelo autor, após o pagamento de eventual taxa, uma vez que 

não se trata de beneficiário da gratuidade da justiça.Na sequência, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001813-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES KENDY OKUDA KIHARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001813-96.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. REQUERIDO: THALES KENDY KIHARA. Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição de ID nº. 16264398 como emenda à inicial. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – promovida pelo BV FINANCEIRA S/A CREDITO – 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra THALES KENDY KIHARA, sob a 

alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 35.513,25 (trinta e cinco mil, 

quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos), a ser pago em 48 

(quarenta e oito) prestações vencendo-se a primeira em 25/08/2017, e a 

última em 25/07/2021. Afirma que o veículo adquirido é da marca 

MITSUBISHI, Modelo: L-200 CD GL N.SERIE 4X4 2.5 TB, Chassi: 

93XGNK740BCB75818, Placa: NOJ-3492, PRETA, ano: 2011. Sustenta o 

autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da 

prestação com vencimento a partir de 27/02/2018, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada, no 

valor total, líquido e certo de R$ 54.415,76 (cinquenta e quatro mil, 

quatrocentos e quinze reais e setenta e seis centavos). Em arremate, 

asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da 

mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que foi entregue no 

endereço do contrato, pugnando pela concessão de mandado liminar de 

busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 14944106, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 14944120). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 
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contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

MITSUBISHI, Modelo: L-200 CD GL N.SERIE 4X4 2.5 TB, Chassi: 

93XGNK740BCB75818, Placa: NOJ-3492, PRETA, ano: 2011. EXPEÇA-SE 

mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da 

parte autora como depositários, uma vez que não há nos autos elementos 

a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 11 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002413-20.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SÃO PAULO 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME. Vistos. Inicialmente, RECEBO a petição de 

ID nº. 16160419como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo 

BANCO BRADESCO S.A contra SÃO PAULO TERRAPLANAGEM LTDA - 

ME, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento, concedendo um crédito de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 2.900,28 

(dois mil, novecentos reais e vinte e oito centavos). Afirma que o veículo 

adquirido é 01 (Um) CAMINHÃO TRATOR M.BENZ/2423 K(Nacional); 

PLACA NJK0338; ANO/MODL. 2008/2008; COR BRANCA; COMBUST. 

DIESEL; CHASSI 9BM6933868B597882; RENAVAM 980737290. Sustenta o 

autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da 

prestação com vencimento a partir de 30/10/2017, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada, no 

valor total, líquido e certo de R$ 44.181,64 (quarenta e quatro mil, cento e 

oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Em arremate, asseverou 

que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou 

aos autos notificação extrajudicial que foi entregue no endereço do 

contrato, pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e 

apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte requerida. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à 

análise do preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da 

ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE 

NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar 

a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída 

em nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 15992349, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 15992354). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: CAMINHÃO TRATOR 

M.BENZ/2423 K(Nacional); PLACA NJK0338; ANO/MODL. 2008/2008; COR 

BRANCA; COMBUST. DIESEL; CHASSI 9BM6933868B597882; RENAVAM 

980737290. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE 

os representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 11 

de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO INZABRALDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002560-46.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

REQUERIDO: RODRIGO INZABRALDE. Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição de ID nº. 16561826 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

promovida pelo CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A 

contra RODRIGO INZABRALDE, sob a alegação de que o requerido integra 

o Grupo nº. 004102, Cota nº. 0792, sendo contemplado. Assim, adquiriu o 

veículo abaixo mencionado, e para garantir a dívida remanescente, 

assinou contrato com garantia de alienação fiduciária, transferindo à 

administradora o domínio e a posse indireta do veículo abaixo. Afirma que 

o veículo adquirido é da marca GM, Modelo: CLASSIC, Chassi: 

9BGSB19N04B123557, Placa: MT/JZP-6851, Renavam: 00819531774, 

BRANCA, ano/modelo: 2003/2004. Sustenta o autor, em apertada síntese, 

que a parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas 

assumidas, deixando de efetuar o pagamento das prestações vencidas de 

nº. 22/62 (vencida dia 14/03/2018) até nº. 29/62 (vencida dia 15/10/2018), 

o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, importando de 

forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 4.443,03 (quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e três reais e três centavos). Em arremate, 

asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da 

mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que foi entregue no 

endereço do contrato, pugnando pela concessão de mandado liminar de 

busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 16265697 e 16265700, 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 
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devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (ref. 16265707). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor da marca GM, Modelo: CLASSIC, Chassi: 

9BGSB19N04B123557, Placa: MT/JZP-6851, Renavam: 00819531774, 

BRANCA, ano/modelo: 2003/2004. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como 

depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar 

grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à 

sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os 

documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). 

CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite 

integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do 

Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 11 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001260-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA ENERGIA S/A (EXECUTADO)

REDE ENERGIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001260-49.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO. EXECUTADO: TANGARA 

ENERGIA S/A. EXECUTADO: REDE ENERGIA S.A - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL Vistos. DEFIRO o requerimento de pesquisa de endereços em 

nome dos executados no sistema BacenJud. Com a resposta, CUMPRA-SE 

a decisão inaugural, expedindo-se mandado/carta precatória, a fim de 

citá-los para os termos da inicial. Restando infrutífera, CITEM-SE os 

executados por edital. DEFIRO, inclusive, o requerimento de arresto 

executivo, uma vez que os executados não foram localizados (id. 

15423336), no valor de R$ 517.940,55 (quinhentos e dezessete mil, 

novecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). Neste 

sentido: “AÇÃO DE EXECUÇÃO – PARTE EXECUTADA NÃO LOCALIZADA 

– CITAÇÃO FRUSTRADA - PRÉ-PENHORA - ARRESTO EXECUTIVO ONLINE 

- INDEFERIMENTO – ART. 830 E 854, CPC/15 – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.A constrição de 

bens em nome do devedor quando não encontrado para fins de citação, 

se dá nos moldes do art. 830 do CPC/15.Assim, não sendo localizado o 

devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o 

pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em 

penhora.Plenamente admissível o arresto executivo mediante penhora 

online através do sistema Bacenjud, tendo em vista a aplicação do art. 

854, do CPC/15 ao procedimento da pré penhora.” CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 11 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE FERNANDA STURMER OAB - RS110823 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001323-74.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. De proêmio, considerando que o autor formulou 

pedido de inversão do ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. O 

Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a inversão do ônus 

da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo 

inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da hipótese de 

inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No caso “sub 

judice”, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes é típica de consumo, na medida em que o autor é consumidor final 

dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. Em consequência, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a solução da lide em 

debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há previsão de inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor, o que pode ocorrer na 

hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no caso de ser ele 

hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor não possui 

condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações. Por 

tais razões, DEFIRO O PEDIDO inaugural formulado na inicial e, 

consequentemente, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do inciso 

VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes, 

por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se se desejam o julgamento antecipado do mérito ou, no 
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mesmo prazo, indicarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as a pertinência, sob pena de indeferimento. Após, tornem os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000886-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR APARECIDO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000886-33.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: VANDIR APARECIDO DE SOUZA. EMBARGADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. VANDIR 

APARECIDO DE SOUZA interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de ID nº. 15442576, alegando a ocorrência de omissão na 

decisão proferida no ID nº. 15233478. Manifestação do embargado ao ID 

nº. 15715706. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Primeiramente, pondero que os embargos devem, 

inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente 

(ID nº. 15603410). De efeito, conforme com os alicerces em que se 

suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, 

os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual anexada ao ID nº. 15442579, que o embargante, sob o 

pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória pela decisão de ID nº. 15233478, 

almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — 

promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram a decisão. Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador 

da circunstância de que a sentença guerreada apreciou, de forma 

satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e 

o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se 

afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, 

já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua 

adequada utilização. Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”: 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na decisão de ID nº. 15233478, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado no ID nº. 15233478. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). Ultrapassado o prazo, sem que haja interposição de recurso, 

CUMPRAM-SE as determinações finais de ID nº. 15233478. INTIMEM-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 12 de dezembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002435-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE AGOSTINHO DE SOUZA OAB - 094.169.356-20 (PROCURADOR)

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002435-78.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

GERONIMO DE SOUZA. EXECUTADO: JAKLES BORGES TAQUARY. 

EXECUTADO: LELIENE MARIA LIMA. Vistos. Conforme é cediço, descabe a 

penhora sobre imóvel alienado fiduciariamente, por pertencer a 

propriedade da coisa ao credor fiduciário, sendo possível, todavia, incidir 

a constrição sobre os direitos e ações resultantes do contrato. Neste 

sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in 

verbis”: “processual civil - execução - bem alienado fiduciariamente - 

penhora - impossibilidade - propriedade do credor fiduciário - embargos de 

terceiro - legitimidade ativa do devedor -executado - expressa previsão 

legal. 1. “a alienação fiduciária em garantia expressa negócio jurídico em 

que o adquirente de um bem móvel transfere - sob condição resolutiva - 

ao credor que financia a dívida, o domínio do bem adquirido. Permanece, 

apenas, com a posse direta. Em ocorrendo inadimplência do financiado, 

consolida-se a propriedade resolúvel” (Resp 47.047-1/SP, rel. Min. 

Humberto gomes de barros). 2. O bem objeto de alienação fiduciária, que 

passa a pertencer à esfera patrimonial do credor fiduciário, não pode ser 

objeto de penhora no processo de execução, porquanto o domínio da 
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coisa já não pertence ao executado, mas a um terceiro, alheio à relação 

jurídica. 3. Por força da expressa previsão do art. 1.046, 2°, do CPC, é 

possível a equiparação a terceiro, do devedor que figura no pólo passivo 

da execução, quando este defende bens que pelo título de sua aquisição 

ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela 

penhora, como é o caso daqueles alienados fiduciariamente. 4. Recurso 

especial não provido. (STJ, Resp 916.782/mg, rel. Ministra Eliana Calmon, 

segunda turma, julgado em 18/09/2008, DJE 21/10/2008)”. Sendo assim, a 

pretensão da parte exequente encontra arrimo no ordenamento jurídico 

processual civil vigente estatuído no art. 835, XII, o qual prevê a 

possibilidade da constrição recair sobre os direitos resultantes do contrato 

de financiamento com alienação fiduciária mantida pela parte executada 

com a instituição financeira. Logo, nos termos do artigo 857 do NCPC, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar a penhora 

dos direitos que o (a) executado (a) possui sobre o contrato garantido por 

alienação fiduciária, ressalvados os direitos do credor fiduciário, em 

relação ao imóvel da matrícula nº 23.919 do CRI de Pontes e Lacerda/MT. 

LAVRE-SE termo de penhora. INTIME-SE o credor fiduciário, no endereço 

indicado no ID nº. 16474158, inclusive para que tome ciência da constrição 

e, consequentemente, ENCAMINHE a este juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a cópia do instrumento contratual, bem como informações se o 

contrato foi devidamente adimplido, integral ou parcialmente. INTIME-SE o 

exequente, por meio de seu advogado, via DJE, acerca do ato constritivo 

efetivado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 12 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001084-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001084-70.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE 

VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SAMUEL 

ABREU DE OLIVEIRA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. Narra o autor que é titular 

da unidade consumidora nº. 6/1671065-9 e que em maio de 2017 solicitou 

o desligamento da unidade. No mês de maio de 2018 solicitou a religação 

da unidade, no entanto, para sua surpresa recebeu uma fatura no valor de 

R$ 4.724,55 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos), mesmo não utilizando dos serviços da requerida por 12 

(doze) meses. O requerente não efetuou o pagamento do referido valor e, 

por esta razão, a requerida suspendeu a energia elétrica do consumidor. 

Afirma que para ter a religação de energia, precisou negociar com a 

requerida, parcelando a dívida, que alega ser indevida, em 12 (doze) 

prestações de R$ 353,03 (trezentos e cinquenta e três reais e três 

centavos), e uma entrada de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro 

reais). Ao final requereu a declaração de inexistência da dívida; a 

restituição do valor de R$ 4.724,55 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos); e, a condenação da requerida em 

danos morais. Juntou documentos. A decisão inaugural inverteu o ônus da 

prova, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e, por fim, 

determinou a citação da parte ré (ID nº. 13840914). A parte ré ofereceu 

contestação e juntou documentos (ID nº. 15208345). Impugnação à 

contestação no ID nº. 15376897. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. O processo comporta julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de 

direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. Por conseguinte, passo à apreciação do mérito, 

haja vista a ausência de preliminares. I. DO MÉRITO. Nenhuma dúvida 

sobre ter se estabelecido entre a requerida e a autora, uma relação 

jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, conforme 

interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do 

Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que 

utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de destinatário, final (CDC, 

Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, também a pessoa jurídica 

que fornece atividade no mercado de consumo. Deste modo, em relação à 

declaração de nulidade da obrigação gerada pela cobrança de serviço 

após o desligamento solicitado pelo autor, citado pleito deve ser acolhido, 

considerando que o ônus probatório foi invertido e a ré corroborou as 

alegações do autor que não houve consumo de energia após o 

desligamento da unidade consumidora, de modo que não podem ser 

aceitos como prova suficiente a permitir sua pretensão de improcedência 

do pedido da autora. Em consequência disso, como a requerida não se 

desincumbiu o ônus provatório que lhe competia, por presunção jurídica 

deve ser considerada verdadeira a alegação de que a autora solicitou, em 

maio de 2017, o desligamento da unidade consumidora 6/1671065-9, 

culminando, desta maneira, com a declaração da nulidade das obrigações 

originadas após a formulação do pedido de cancelamento (05/2017). 

Impera no presente caso, o que dispõe as regras com base no código de 

defesa do consumidor, com a inversão do ônus da prova, conforme 

previsão do artigo 6º, inciso VIII, daquele "codex". Considerando que 

competia a ré trazer aos autos documentos que comprovasse o consumo 

de energia elétrica pelo autor, nada provou. Nesta toada, repise-se, não 

há comprovação de motivos que pudesse originar a dívida descrita na 

inicial, assim tal cobrança é indevida e, consequentemente, a suspensão 

da energia elétrica, haja vista que restou incontroverso no caso. Não é 

demais registrar, na hipótese dos autos, que inexiste dívida e, ainda assim, 

a ré suspendeu a energia elétrica do consumidor, agindo de modo 

imprudente. DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta 

a existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, 

comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a 

ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já Carlos 

Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da responsabilidade civil: 

a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 

causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega que são 

três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) dano. 

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

lato sensu; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo. Sendo 

assim, destrinchando o caso ora submetido a exame, constata-se ( I ) 

existência da conduta da requerida, materializada na suspensão da 

energia elétrica; ( II ) a provocação de prejuízo de ordem imaterial à autora; 

( III ) o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo 

moral experimentado pela parte autora. Saliente-se que a verificação da 

presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário no caso sob 

exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizados estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da ré. DO DANO MORAL: Sílvio de Salvo Venosa conceitua o 

dano moral como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual 

da vítima. Ainda como demonstra o brilhante autor, será moral o dano que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento, ou, como definimos, um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a 

ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, 

como tal, necessita ser preservado das intercorrência havidas no seio 

social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos 

fundamentos da nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No 

entendimento de Alexandre de Morais: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
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sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sua energia elétrica 

suspensa, em decorrência de uma fatura errônea e exacerbada emitida 

pela ré. Em situação análoga, os Tribunais pátrios já decidiram: RECURSO 

INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. EMISSÃO DE FATURAS DE COBRANÇA APÓS O PEDIDO 

DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Verifica-se que a 

concessionária ré incidiu em erro, posto que qualquer valor posterior a 

data do pedido de desligamento deve ser considerado indevido, por 

ausência de prestação do serviço. Restou incontroversa a irregularidade 

da cobrança referente ao consumo dos meses posteriores ao pedido de 

desligamento. Os transtornos suportados pela autora em virtude da 

cobrança indevida, refogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, 

levando-se em conta a essencialidade do mesmo, configurando, assim, o 

dever indenizatório. Assim, entende-se que o valor fixado a título de 

caráter indenização por danos morais atendem aos critérios da 

razoabilidade, proporcionalidade e ao punitivo-pedagógico, eis que não se 

mostra exacerbado, sendo medida necessária para evitar o estímulo à 

manutenção de práticas que agridam e violem direitos do consumidor. 

P r e c e d e n t e s :  R E C U R S O  I N O M I N A D O .  P r o c e s s o  n º 

0054795-70.2015.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 16 de Fevereiro de 

2017; RECURSO INOMINADO. Processo nº 0053488-52.2013.8.03.0001, 

Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, julgado em 26 de Fevereiro de 2015. Recurso conhecido, 

contudo, não provido. Sentença mantida. (TJ-AP – RI: 

00450555420168030001 AP. Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 31/10/2017, Turma recursal). Quanto ao montante da 

compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 

atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). No que toca à restituição requerida, entendo ser 

devida. No entanto, apenas no que concerne ao valor de R$ 994,00 

(novecentos e noventa e quatro reais), conforme ID nº. 13737428, uma 

vez que não restou comprovado o pagamento de valor superior. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na peça de 

ingresso para: I - DECLARAR a inexistência do débito de R$ 4.724,55 

(quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), em relação à unidade consumidora 6/1671065-9, gerado após 

o desligamento da unidade consumidora em maio de 2017; II - CONDENAR 

a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

a restituir o valor pago da fatura indevida no valor de R$ 994,00 

(novecentos e noventa e quatro reais) corrigidos monetariamente desde a 

data do pagamento, com base no INPC/IBGE e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação; III - CONDENAR a ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a compensar o dano moral 

provocado em SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA, mediante o pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC/IBGE - Lei 

nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença. Em decorrência do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000616-09.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MANOEL GOMES DE OLIVEIRA. REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO. Vistos. MANOEL GOMES DE OLIVEIRA, nos autos 

qualificados, ajuizou AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS E 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ/MT - e ESTADO DE MATO GROSSO, representado 

pela Procuradoria Geral do Estado em Cuiabá/MT. Narra o autor, em 

síntese, que foi ouvido em audiência designada pela 3ª Vara Criminal da 

Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de cód. 81732, em razão do 

veículo Hillux CS 4X4, ano 2011, Placa NWG 4769, estar registrado em seu 

nome e ser apreendido na posse de bandidos transportando cocaína. 

Prossegue sustentando que referido processo criminal foi arquivado a 

pedido do membro do Ministério Público, o qual não ofereceu denúncia em 

desfavor de Manoel Gomes de Oliveira por ter concluído que este não era 

o proprietário do aludido bem. Assim, o autor afirma não ser proprietário do 

bem móvel, contudo, aponta que o Estado de Mato Grosso está cobrando 

IPVA desde o ano de 2013, sendo que seu nome encontra-se protestado 

e inscrito na Dívida Ativa. Além disso, assevera que, no dia 07 de julho de 

2014, a caminhonete foi acautelada em favor da Delegacia de Polícia Civil 

desta Comarca e, a partir do dia 14 de junho de 2017, passou a ser 

acautelada pelo Município de Pontes e Lacerda. Em razão de tais fatos, o 

autor informa que teve seu CPF bloqueado e, portanto, encontra-se 

impossibilitado de manter regulares relações comerciais. Diante do 

exposto, propugnou pela (i). concessão da gratuidade da justiça; (ii). tutela 

provisória de urgência para o fim de excluir seu nome do Cadin e cartórios 

de protestos. Ao final, requereu a citação dos réus, invertendo-se o ônus 

da prova, para, no mérito, condená-los ao pagamento de valores a título de 

reparação pelos danos morais que alega ter sofrido, declarando-se 

inexigível os débitos originados do veículo automotor alhures mencionado, 

sem prejuízo do arbitramento da verba sucumbencial. Juntou documentos. 

A decisão de ID nº. 13236993 indeferiu a tutela provisória de urgência; 

extinguiu o processo, sem resolução do mérito, para o fim de excluir do 

polo passivo da lide a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT; 
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deferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita; e, determinou a 

citação do Estado de Mato Grosso. Citado, o Estado de Mato Grosso 

apresentou sua defesa ao ID nº. 14409824, aduzindo apenas sobre o 

mérito. Intimado para apresentar impugnação, o autor manteve-se inerte 

(ID nº. 16332443). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É a suma 

do necessário. Fundamento e decido. O processo comporta julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de 

direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. DO MÉRITO. O ônus da prova de comprovar, 

minimamente, os fatos constitutivos do direito postulado é de quem alega, 

nos termos do art. 373, I, do NCPC. Assim, como o ônus de comprovar 

fatos modificativos e extintivos do direito do autor é da adversa, conforme 

o art. 373, II, do NCPC. O autor não foi capaz de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, uma vez que, os documentos anexos aos 

autos não são conclusivos no sentido de que o autor não é o proprietário 

do veículo automotor Hillux CS 4X4, ano 2011, Placa NWG 4769. A 

informação que pode ser obtida por meio do registro do veículo automotor 

junto a base de dados do Detran/MT aponta que o proprietário do bem é 

Manoel Gomes de Oliveira, cujos dados pessoais ali existentes são 

idênticos aos consignados no documento pessoal do autor. Por outro 

vértice, nos presentes autos não consta a juntada dos documentos 

relativos ao processo de transferência da caminhonete que foram 

requisitados pela Autoridade Policial ao chefe da 43ª Ciretran. Ademais 

disso, a motivação do pedido de arquivamento dos autos de cód. 81732 

pelo Ministério Público foi em razão da ausência de informação quando à 

caracterização da autoria e não pelo fato de o autor não ser proprietário 

do mencionado bem, circunstâncias totalmente diversas. Neste viés, não 

restou comprovado que seus documentos foram utilizados indevidamente 

por criminosos para registro do veículo em seu nome. Portanto, sendo 

proprietário do veículo, a cobrança do IPVA se mostra absolutamente 

cabível e, portanto, a inscrição do autor em dívida ativa também. Assim 

sendo, os pedidos devem ser julgados improcedentes, haja vista que não 

desincumbiu o autor em comprovar os fatos narrados. Neste sentido já 

decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

FURTO DE OBJETOS ACONDICIONADOS EM MALA DENTRO CARROCERIA 

DE CAMIONETE ESTACIONADA EM PÁTIO DE RESTAURANTE - AUSÊNCIA 

DE PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DAS JOIAS SUPOSTAMENTE 

SUBTRAÍDAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO LOCAL DA 

SUPOSTA OCORRÊNCIA DOS FATOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não tendo, a 

parte autora, logrado êxito em comprovar a existência das joias 

supostamente subtraídas, nem que o propalado furto tenha ocorrido no 

interior do estabelecimento demandado, fato do qual não se desincumbiu, 

a rigor do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de rigor a 

improcedência do pleito indenizatório. (Ap 108317/2017, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do NCPC, o 

fazendo com resolução do mérito, pelos motivos já expostos acima. Em 

observância ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, os quais FIXO no patamar de R$ 1.000,00 (mil 

reais), de acordo com o disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. Todavia, a 

cobrança de tais verbas fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC, em decorrência da concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita à autora (ID nº. 13236993). Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE. Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 11 de dezembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155462 Nr: 10596-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moraes Aranha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Liomar Santos de Almeida - 

OAB:MT 21001O

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Acolho o pedido ministerial para 

designação de nova audiência. II. Designo audiência para o dia 16/01/2019 

ás 13h30min para a oitiva da testemunha Marcelo Costa. III. Expeça – se 

Ofício requisitando o Policial Rodoviário Federal Marcelo. IV. Expeça-se 

Carta Precatória para a oitiva do Policial Rodoviário Federal Salatiel para a 

Sede de Policia Rodoviária Federal na cidade de Brasília – DF. IV. 

Recolha-se a Carta Precatória expedida para a oitiva do acusado na 

cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT. V. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se. IV. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126346 Nr: 6418-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Elaine 

Freitas Guimarães Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Freitas Guimarães Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Declaro encerrada a instrução. II. 

Abra-se vistas as partes para alegações finais. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55701 Nr: 1208-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Francisco Santos da Silva, Sebastião 

Carlos Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Sueli Lourenço Arantes de Oliveira. - OAB:23.736-B

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido ministerial e da 

defesa para diligenciar acerca dos endereços das testemunhas. Dê-se 

vista ao Ministério Público pelo prazo de 05 dias e, após, vista à defesa, 

por igual prazo, volvendo os autos conclusos para designação de nova 

audiência. II. Caso o endereço de alguma das testemunhas seja em outra 

Comarca, desde já determino a expedição de carta precatória, com 

exceção do interrogatório do acusado Adriano, que em homenagem a 

ampla defesa, será realizado ao final da instrução. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 176424 Nr: 7471-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Vaseli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 25/02/2019 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, comunique-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para receber a intimação.
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Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87881 Nr: 5602-96.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Maciel Ferreira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro prazo de 05 dias para que 

o MP apresente o endereço da vítima. II. Na hipótese de residir em 

Comarca diversa deste Juízo, Depreque-se a oitiva. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63011 Nr: 3353-46.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Barbosa Freitas, Robson Barbosa Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, VI da CNGC e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos à intimação do 

advogado para apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64868 Nr: 911-73.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEN JHONY BRUGNHAGO, MARCELO 

FERNANDO DO NASCIMENTO LIMA, WESLLEY FRANCIS SILVA, Luiz 

Henrique Tavares Brugnhago, ROGERIO ANDRADE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, VI da CNGC e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos à intimação da defesa 

de Weslley Francis da Silva, Dr. Romildo Souza Grota, para que apresente 

memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 182104 Nr: 10045-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:21001/O

 I. Considerando que não ocorreu a intimação do advogado constituído, e 

que o mesmo não fora cadastrado REDESIGNO o ato para o dia 

12/12/2018 ás 13h30m. II. Cadastre – se a defesa no sistema Apolo. II. 

Oficie –se ao juízo deprecante informando a nova data agendada para o 

cumprimento do ato. III. Intime – se a defesa constituída via DJE e. IV. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

III. Expeça-se. IV. Intimem-se. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84471 Nr: 1978-39.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francismar Leite Surubi, Antonio Paulino 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 [...] 52.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

e:a)CONDENO FRANCISMAR LEITE SURUBI, nascido em 11/01/1992, 

natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, filho de Francisco Surubi e 

Pauline Leite, inscrito no CPF sob o n° 060.601.501-95 e portador do RG n° 

2726855-1 SSP/MT, como incurso nas sanções previstas no art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006.b)CONDENO ANTONIO PAULINO MARTINS, 

nascido em 11/03/1966, natural de Aparecida do Toboado/MT, filho de 

Bento Paulino Martins e Ercedes Teodora Martins, inscrito no CPF sob o n° 

102.908.768-77 e portador do RG n° 06053866 SSP/MT, como incurso nas 

sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.c)Nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os 

acusados FRANCISMAR LEITE SURUBI e ANTONIO PAULINO MARTINS 

quanto ao delito tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 [...]

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE WAN DEL REY PACHECO MOREIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMIS BALLER (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE ARAUJO FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001635-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001631-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA GARCIA REDIVO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA VALENTIM MATIUZI (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NORVINO AVILA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA TRENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001083-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FELOMENO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESIOMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

ESIOMAR ANDRADE SILVA FILHO OAB - MT18809/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para que compareçam em audiência de instrução 

para 05/02/2019 às 14:30 horas, na sala de audiências do Juizado 

Especial. Ficam ainda, as partes intimadas para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e sendo testemunhal, que depositem o rol 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta intimação. Na 

oportunidade, as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, nos termos do 

artigo 34 da Lei 9.099/95. Sendo necessário intimação das testemunhas, a 

parte deverá formalizar requerimento, conforme parte final do dispositivo 

acima citado.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002470-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

30 de janeiro de 2019 às 13H40MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CHAVE DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-73.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELINA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do inteiro teor do despacho, que segue: DESPACHO 

Processo: 1000086-73.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ESTELINA FRANCA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dê-se vistas às partes. 

Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 09 

de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-50.2017.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001010-50.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Defiro o requerido. 

Aguarde-se por 10 dias. PONTES E LACERDA, 12 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-35.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDA MARIA DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora do inteiro teor do despacho, que 

segue: REQUERENTE: BENVINDA MARIA DA SILVA BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... Face o cumprimento 

da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Intime-se o autor por meio de seu advogado constituído nos autos (DJE), 

para que informe os dados bancários. Após, Expeça-se alvará. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 17 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002609-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 18 de dezembro de 2018 às 13horas.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LAZARO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVAR GOMES BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000314-77.2018.8.11.0013. REQUERENTE: AIRTON LAZARO DE SOUZA 

REQUERIDO: OLIVAR GOMES BUENO Diante da juntada de novos 

documentos após a contestação, dê-se vistas ao requerido para que se 

manifeste em 05 (cinco) dias, em função do princípio do contraditório e 

ampla defesa. Intima-se por DJE por intermédio do advogado constituído 

nos autos. PONTES E LACERDA, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003087-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que JÁ TERIA EFETUADO O PAGAMENTO DOS 

VALORES DEVIDOS e que mesmo assim continuou seu nome no rol de 

maus pagadores. Da análise detida dos autos, bem como dos argumentos 

trazidos, tem-se que o indeferimento do pedido poderá acarretar danos 

irreparáveis ou de difícil reparação ao autor. Verifico ainda que os 

fundamentos deduzidos restaram de forma clara e precisa, preenchendo 

o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Nesse 

aspecto, registro que o autor trouxe aos autos indícios de prova que 

autorizassem a concessão nesta fase processual dos pleitos iniciais. 

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra 

respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a antecipação de tutela 

pretendida para determinara parte requerida, a retirada do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, com fulcro no 

inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como 

medida coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com 

exatidão da decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa 

por ato atentatório à Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante 

de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na seqüência, prossiga-se com a 

designação de audiência para conciliação e citação do réu para, 

querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME BLECHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002285-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PIRES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002285-97.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NILTON PIRES ROCHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes. Trata-se de AÇÃO de Imposição de 

fazer ajuizada por NILTON PIRES ROCHA, por intermédio do DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, em que pede para 

compeli-lo a prestar serviço público essencial à saúde e bem estar do 

enfermo, o qual precisa de 15 pacotes de fraldas geriátricas do tamanho 

Extra G, mensalmente. Insta mencionar que a saúde da população é dever 

do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem-estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O artigo 196 da Carta Magna consagra o 

direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Consta que o autor foi 

acometido por um AVC, e encontra-se acamado, necessitando das fraldas 

ora requeridas. Não se trata de questão hipotética ou da possibilidade 

abstrata de vir a necessitar do insumo. Ao reverso disso, de situação real 

e concreta. Ademais, não se pode restringir o direito à vida e a saúde 

devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a 

pretensão da requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o 

direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe 

alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade 

irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida 

cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). 

A jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS A PACIENTE HIPOSSUFICIEN-TE. OBRIGAÇÃO DO 

ESTADO. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBU-NAL FEDERAL. 1. Paciente 

carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que 

necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência 

da Súmula n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por 

contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua 

verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas 

infraconstitucionais pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento”. (STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) Destaco 

que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos 

recursos destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado e 

Município. Não significa violação ao princípio de independência e harmonia 

dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há interesse 

individual indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta 

esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para 

inibir a execução das irregularidades praticadas pela administração, que, 

de fato, não observou os princípios constitucionais. Assim, demonstrado 

que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da 

exegese do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de 

cognição aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão 

a procedência da demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE do pedido do autor, 

ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR em caráter definitivo, que 

o Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda, 

independentemente de óbices burocráticos, providencie de modo gratuito 

15 (quinze) pacotes de fraldas geriátricas do tamanho Extra G, 

mensalmente, em favor do paciente NILTON PIRES ROCHA, no prazo de 05 

(cinco) dias, pelo tempo que necessitar, assegurando, dessa forma ao 

paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde. Confirmo a 

tutela deferida, nos exatos termos proferidos. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em 

julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002279-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZILA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002279-90.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ZILA SOARES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – 

AUSENCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à preliminar 

levantada no bojo contestatório, arguiu ainda a preliminar de falta de 

interesse de agir, mas tal preliminar se confunde com o mérito e como tal 

será analisada. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos da parte 

autora são procedentes em parte. Versam os autos sobre AÇÃO DE 

IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por ZILA SOARES, devidamente qualificada e 

representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA. Aduziu a parte autora em suas razões iniciais que “Conforme 

laudo médico anexo, feito pelo oftalmologista Dr. Carlos T. Villalpando, CRM 

72323, a paciente está com ceratocone grau III em ambos os olhos (CID10 

H18.6) e necessita, com urgência, de cirurgia para implante de anel 

corneano Ferrara. Ainda, a autora já possui Laudo para solicitação ou 

autorização de procedimento ambulatorial, emitido pelo SUS, pela médica 

oftalmologista Heloisa Miura, CRM 3101, para que seja feito o procedimento 

cirúrgico de implante de anel corneano. Conforme orçamentos anexos, o 

Hospital de Olhos de Cuiabá Ltda., CNPJ 00.108.558/0001-95, localizado 

na Rua Ramiro de Noronha, 453, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, cobra 

o valor de R$18.000,00 para realizar a cirurgia; e a Clínica de Microcirurgia 

de Olhos de Várzea Grande CNPJ 26.795.401/0001-79, localizada na 

Avenida Castelo Branco, 777, Centro, Várzea Grande-MT, cobra o valor 

R$ 16.000,00 para realizar a cirurgia”. Oficiado o NAT manifestou nas 

conclusões do laudo que “há relativa urgência em realizar o procedimento, 

tendo em vista o risco de perda da visão”. Diante das alegações iniciais e 

o parecer do NAT foi deferida a tutela de urgência ora pleiteada (ID 

15772334): Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida para 

determinar ao requerido ESTADO DE MATO GROSSO que providencie 

procedimento cirúrgico para implante de anel corneano Ferrara, bem como 

outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da 

saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional 
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responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas. 

Determinar ao MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - MT que providencie 

transporte, alimentação e local de repouso, se necessário for, quando dos 

deslocamentos do paciente, devendo perdurar pelo tempo que for 

necessário para a realização da internação. Fixo o prazo para 

cumprimento em um mês, sob pena de multa mensal de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) para cada réu em caso de descumprimento da presente decisão. 

. À análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns 

dispositivos constitucionais, os quais asseguram a todo cidadão, no 

exercício de sua dignidade, o livre acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, 

III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da 

Constituição da República de 1988. Da leitura de tais dispositivos, 

depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário, posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Daí que princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência 

de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do c. 

Supremo Tribunal Federal, em precedente que peço a devida vênia para 

transcrever “in verbis”: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral 

pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos 

constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. 

Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se 

pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, 

entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o 

fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, 

sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade 

solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios o fornecimento 

de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, 

que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e 

tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora 

eleger qual ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 
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Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso, 

devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à 

saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e 

organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da 

Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia 

pública poderão ser causados. O Municipio de Pontes e Lacerda, 

destacou ainda que “Não se nega que a Requerente tem direito de receber 

assistência à saúde, mas o modo pelo qual essa prestação é realizada 

não pode inviabilizar a organização e a própria existência do Sistema 

Único de Saúde”. A saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, 

mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos 

em análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço 

existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à 

saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª 

edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o 

remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. 

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER 

DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão 

antecipatória de tutela não acarreta perda de objeto, por perda 

superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A 

saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento 

médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários 

ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora ZILA 

SOARES, qual seja, ceratocone grau III em ambos os olhos (CID10 H18.6) 

e há necessidade de cirurgia para implante de anel corneano Ferrara, para 

que realize tal procedimento cirúrgico, bem como outros procedimentos ou 

tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo 

entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas 

quanto às especificações técnicas, assim como que o MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA forneça os meios necessários de deslocamento, 

alimentação e estadia da autora e de um acompanhante indicado por ele 

quando da realização do tratamento médico ora deferido, sob pena de 

sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 

536, § 1º, do NCPC). Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002510-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERCEDES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ENOQUE MOREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002510-20.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA MERCEDES MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Ausente questões preliminares, 

passo a analise do mérito. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação de 

imposição de obrigação de fazer, c/c pedido de tutela antecipada ajuizada 

por MARIA MERCEDES MOREIRA, por meio da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Município de Pontes e Lacerda/MT e 

Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso, objetivando a internação 

compulsória de seu filho Enoque Moreira dos Santos, (32 – trinta e dois 

anos de idade), nascido em 14/07/1986, por ser dependente químico. 

Narra que: “é mãe do requerente, o qual conta atualmente com 32 anos de 

idade (nascido em 14.07.1986), conforme documentos anexo. O Sr. 

Enoque Moreira dos Santos é portador de Esquizofrenia Paranoide (CID - 

F20.0) e faz uso de medicamentos contínuos (quetiapina 100mg e 

decanoato de haloperidol) e, por isso, tem alucinações audiovisuais, 

desorientação de suas percepções, sente-se perseguido, além que 

possuir ideias delirantes, conforme atestado médico emitido pela Dra. 

Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, CRM/MT 2585. Ocorre que o 

requerido se recusa ao tratamento e ao uso das medicações necessárias, 

o que o prejudica ainda mais a situação do mesmo. Ressalva-se que o Sr. 

Enoque já foi encontrado em lugares de grande periculosidade como 

“bocas de fumos”, situação esta que resultou em agressão física, onde 

teve ferimentos extremamente graves, conforme foto anexa. (...)”. 

Oficiado o NAT concluiu que “Trata-se de paciente com histórico de 

patologia psiquiátrica e comportamento inadequado, além de perda de 

todos os referenciais familiares. Há histórico de tentativas de tratamento 

ambulatorial medicamentoso com clara dificuldade no uso regular dos 

medicamentos. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode 

haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em 

instituição especializada de tratamento psiquiátrico, na tentativa de 

reverter o quadro dramático atualmente apresentado pelo paciente”. A 

saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico 

direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 

(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). A questão da internação do paciente acometido 

de transtorno mental é regida pela Lei 10.216/2001, que representou um 

março no processo de valorização da vontade do paciente, mesmo tendo 

reconhecido que, momentaneamente, a expressão da vontade pode não 

ser possível. Prevê o parágrafo único do artigo 6º da mencionada Lei que 

há três tipos de internação psiquiátrica: 1)-voluntária, solicitada pelo 

paciente; 2)- involuntária, pedida por terceiro; e 3)-compulsória, “aquela 

determinada pela Justiça”. Obviamente, a necessidade de internação, em 

qualquer modalidade, será sempre avaliada por médico. A lei citada acima 

afirma que a internação involuntária pode ser pedida por “terceiro”. Penso 

que as pessoas habilitadas a formularem o requerimento são, por 

analogia, as mesmas previstas no Art. 1.768 do CC, a saber: pais ou 

tutores, cônjuge (ou companheiro), ou por qualquer parente. Neste 
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sentido: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA 

PSIQUIÁTRICA DA REDE PÚBLICA OU CUSTEIO DO TRATAMENTO NA 

CLÍNICA PRIVADA EM QUE SE ENCONTRA INTERNADO, SOB PENA DE 

SEQUESTRO DE NUMERÁRIOS. 1.Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, para 

determinar que o Distrito Federal providencie a internação psiquiátrica 

compulsória do recorrido, em clínica psiquiátrica na rede pública ou custeie 

o tratamento na clínica privada em que se encontra, sob pena de 

sequestro de numerários. 2. Não há que se falar em risco de lesão grave 

e de difícil reparação a ser suportada pelo recorrente, notadamente diante 

dos interesses envolvidos. É indiscutível que, na hipótese, a não 

concessão da liminar seria muito mais danosa do que a sua concessão. 3. 

A internação sustenta-se em laudo médico circunstanciado, que expressa 

os motivos pelos quais a medida é necessária (ID 15814293 do processo 

originário), atendendo ao disposto no art. 6º da lei n. 10.216/01, não 

havendo motivos para retirar a credibilidade da médica signatária. 4. O 

custeio do tratamento na rede privada está condicionado à impossibilidade 

de o Distrito Federal desincumbir-se de seu dever de prestação do serviço 

público de saúde, o que, a princípio, se demonstra, em razão da afirmação 

do DF de pretender realizar licitação futura para atendimento desse tipo de 

situação. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

Decisão mantida. Sem custas, ante a isenção legal. 6. A ementa servirá de 

Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 (TJ-DF 

07005407420188079000 DF 0700540-74.2018.8.07.9000, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

03/08/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/08/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) – grifei/negritei Tal também é o entendimento do 

Superior Tribunal Federal, em analogia: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

Nº 625.058 - RS (2014/0313958-7) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES 

AGRAVANTE : I P L ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO 

ADVOGADO : GUILHERME HELENO ASTOLFI E OUTRO (S) INTERES. : C E 

A INTERES. : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de agravo interposto por I. P. L. contra decisão que negou 

seguimento a recurso especial manejado com apoio no art. 105, III, c, da 

CF, em oposição a acórdão proferido nos termos da seguinte ementa 

(e-STJ, fls. 389/390): APELAÇÕES CÍVEIS. ECA. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. SOLIDARIEDADE. EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO À SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

LEGALIDADE E ISONOMIA. (...) 2. Estado e Município são sabidamente 

partes legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área. inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários á 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 3. Ao 

Judiciário cabe vigiar o cumprimento da Lei Maior, mormente quando se 

trata de tutelar o direito á saúde, superdireito de matriz constitucional, que 

é dever do Estado (União, Estados e Municípios), como corolário do direito 

á vida e do principio da dignidade da pessoa humana. (...) (STJ - AREsp: 

625058 RS 2014/0313958-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 

Publicação: DJ 26/06/2015) – grifei/negritei O princípio da reserva de 

administração, como uma das particularizações do princípio da separação 

de poderes, e o princípio da garantia da prévia reserva orçamentária para 

o deferimento das prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o 

princípio da dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como 

Estado de Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente 

afirmação. DISPOSITIVO Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONDENO o 

ESTADO DE MATO GROSSO providencie a internação compulsória de 

Enoque Moreira dos Santos, em estabelecimento/clínica adequado, ainda 

que no setor privado e/ou em outra cidade e/ou Estado da Federação, ou 

na falta deste em instituição particular, especializado em tratamento da 

enfermidade psiquiátrica que acomete o requerente, visando o tratamento 

pertinente e demais tratamentos necessários, inclusive exames médicos 

suficientes a garantir a segurança, saúde e reabilitação do paciente, SOB 

PENA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, e ainda, CONDENO o 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA que providencie transporte, 

alimentação e local de repouso, se necessário for, quando dos 

deslocamentos do paciente e seu acompanhante, devendo perdurar pelo 

tempo que for necessário para a realização da internação. Fixo o prazo 

para cumprimento em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) para cada réu em caso de descumprimento da 

presente decisão. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000028-70.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc... Face o 

cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, 

II do CPC. Expeça-se alvará conforme dados bancários já informados. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a 

presente decisão para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa 

Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000132-91.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GERALDO ALVES CABRAL 

REQUERIDO: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Depreende-se dos autos informação de que o autor que pleiteava cirurgia 

nesta demanda, veio a óbito (ID 14840581). Por tanto, forçoso concluir que 

foi a perda do objeto da ação. Assim, JULGO-O EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. 

Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000865-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA DE JESUS MARTINS DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA OAB - MT9992/B (ADVOGADO(A))

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000865-91.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DEUSDETE BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: LUCILEIA DE JESUS MARTINS DA ROCHA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. Ausentes questões 

preliminares, passo à análise de MÉRITO. Trata-se de reclamação cível em 

que o Reclamante alega ter materiais decorrentes de acidente de trânsito 

ao qual imputa culpa à Reclamada. Pede a condenação da Reclamada em 

danos materiais envolvendo danos emergentes e lucros cessantes. É a 

suma do essencial. No mérito a ação é Improcedente. A parte Reclamante 

alega que em 22/09/2017, juntamente com sua esposa, trafegava em sua 

motocicleta, pela Avenida Marechal Rondon, quando fora abalroado pelo 

veiculo VOYAGE da reclamada que fez conversão à direita, adentrando 

na Avenida Marechal Rondon. A Reclamada alega que o acidente ocorreu 

em razão do condutor do veículo estar em alta velocidade e ter tentado 

ultrapassar pela direita, ao que veio a colidir quando a reclamada tentava 

estacionar em frente ao seu estabelecimento comercial, não tendo como 

evitar o acidente, mas que prestou socorro, ligando para o corpo de 

bombeiros. Aduz ainda que as partes decidiram cada qual arcar com seu 

próprio prejuízo, haja vista que o veiculo da reclamada também sofreu 

avarias. Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico 

que restou provado a existência de culpa concorrente dos condutores em 

razão do acidente, uma vez que ficara demonstrada de forma 

incontroversa que a colisão do lado direito do veiculo conduzido pela 

reclamda, se dera em razão da inobservância de ambas as partes, vez 

que o autor não teve a cautela ao verificar a aproximação do veiculo 

continuou seu trajeto, operando uma ultrapassagem pela direita, quanto 

que a ré não adotara a devida cautela ao guardar a distância do para 

então estacionar frente ao seu comercio. Conforme instrução processual, 

diante o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, 

verifica-se que o fato de reclamada estar prestes a estacionar frente ao 

seu comercio, conduz que já estaria reduzindo sua velocidade, sendo tal 

observado pelo autor, não teve a cautela de reduzir sua velocidade, ao 

que veio colidir. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE 

AUTOMÓVEIS. VEÍCULO QUE MANOBRA DA DIREITA PARA A 

ESQUERDA. VEÍCULO ADVERSO QUE REALIZA MANOBRA DE 

ULTRAPASSAGEM. PROVA ORAL QUE REVELA HAVER FAIXA 

AMARELA CONTÍNUA. CULPA CONCORRENTE, EM IGUAL MEDIDA. 

MANOBRAS PROIBIDAS. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. A autora alega que 

seguia atrás do veículo da ré, quando esta parou à direita, junto ao 

meio-fio, e subitamente infletiu à esquerda, causando a colisão. A ré 

afirma que houve sinalização para conversão à esquerda, tendo a autora, 

em alta velocidade, realizado indevida... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003346673 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 

24/11/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/11/2011) – grifei/negritei RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE 

VEÍCULOS QUANDO DA CONVERSÃO À DIREITA. CULPA DA 

CONDUTORA RÉ AO INDICAR EQUIVOCADAMENTE CONVERSÃO À 

ESQUERDA. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR, QUE IMPRIMIA 

VELOCIDADE EXCESSIVA PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS E 

ULTRAPASSAVA PELA DIREITA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO E 

DO CONTRAPEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004415568, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 24/09/2013) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004415568 RS, Relator: Roberto José Ludwig, Data de 

Julgamento: 24/09/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/2013) – grifei/negritei Logo, com 

os documentos acostados a Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, I), quanto ao fato constitutivo 

do seu direito de ser ressarcido em danos materiais pelo acidente. 

Também não logrou êxito em provar os prejuízos relativos aos lucros 

cessantes, vez que as testemunhas ouvidas durante a instrução 

processual, não declararam observar situação física que ensejasse 

impossibilidade de trabalhar por 17 (dezessete) dias. Assim como também 

não provou o valor que variavelmente perceberia por tais dias 

trabalhados. Ressalto que todo acidente de trânsito causa incômodos aos 

envolvidos diante das peculiaridades inerentes à própria colisão e 

decorrentes do dano material que os agentes acabam apontando um ao 

outro. Porém, há uma grande distância entre esse aborrecimento e o dano 

moral/material. Portanto, razoável se mostra o reconhecimento da culpa 

concorrente e, diante das características do sinistro, conclui-se que 

ambos concorreram em igual proporção de culpa, razão pela qual cada um 

deverá arcar com os prejuízos por si suportados, compensando-se os 

danos. DISPOSITIVO Diante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito 

por DEUSDETE BATISTA DA SILVA em desfavor de LUCILEIA DE JESUS 

MARTINS DA ROCHA, ambos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

W A N E S S A  M O R A I S  S A N T O S  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000785-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMANCIO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000785-30.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCELO AMANCIO DE 

BARROS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento, vez que se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PREMILINAR – INCOMPETENCIA DO JUIZADO Em contestação, a parte 

requerida alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. Rejeito. FUNDAMENTO E 

DECIDO Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código 
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de Processo Civil Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). A pretensão da parte autora é a e indenização por danos 

morais por suposta negativação indevida, aduzindo que nada deve a 

empresa pois houve pagamento à vista. Aduz que houve venda casada 

de jogo de copos, pois que o autor tinha interesse apenas em adquirir o 

seguro pessoal. Requer ainda, a inexigibilidade do debito, os benefícios da 

justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto 

aos órgãos de proteção ao credito e condenação por danos morais. 

Requereu ainda a tutela para retirada do nome do autor do rol dos órgãos 

de proteção ao credito. Para afirmar seu direito acosta aos autos extrato 

contendo a negativação. A parte ré GAZIN, em sua contestação, arguiu 

que agiu em pleno exercício regular de direito, informou que o autor 

adquiriu 05 contratos de seguros, e acostou aos autos comprovação. 

Aduz que não pratica venda casada, e que o autor teve interesse na 

aquisição do jogo de copos. De tal forma a empresa ZURICH, requerida, 

sustenta não foi a responsável pela negativação em nome do autor. 

Realizada a instrução processual fora ouvido o autor e o preposto da 

reclamada. Destaca-se que o autor não negou ter de fato contraído 

seguro pessoal junto a reclamada, reconhecendo a legitimidade da relação 

entre as partes. Aduz que pagou a vista, conforme comprovante anexo na 

inicial. No entanto, verifica-se nas demais provas documentais que há 

parcelas em aberto, de forma que o reclamante não quitou integralmente 

os débitos contraídos e assim ensejou a negativação em seu nome. A 

empresa GAZIN anexou extrato demonstrando estar em aberto outros 

pagamentos no valor de R$ 53,14 (cinquenta e três reais e quatorze 

centavos). Valor que equipare-se ao contido na negativação, e divergente 

ao comprovante anexado pelo autor no valor de R$ 40,29 (quarenta reais 

e vinte e nove centavos). Assim, tenho que não assiste razão a parte 

reclamante, pois reconhece que firmou contrato de seguro e não 

apresenta a quitação integral conforme parcelas elencadas pela 

reclamada. No caso sub judice, verifica-se que a reclamada ao apresentar 

sua defesa demonstrou que a empresa cercou-se da devida cautela, que 

ainda dispunha em seus registros o contrato, as faturas, relatórios em 

nome do autor. Assim, não tendo a parte promovente comprovado que 

procedeu a quitação do debito, tenho que a negativação é medida legal. 

Todas as informações correspondem aos documentos juntados na 

exordial e na defesa, sendo incontroverso a contratação dos serviços, 

utilização e o não pagamento. Outrossim, é interessante ressaltarmos que 

o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente o pedido inicial, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar deferida ID 10587826. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE JESUS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000706-51.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: WESLLEM RAMPANELLI 

SANTA CATARINA EXECUTADO: SEBASTIAO DE JESUS ALVES DE 

SOUZA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, entendo que o feito se 

encontra devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo executado SEBASTIAO 

DE JESUS ALVES DE SOUZA face a WESLLEM RAMPANELLI SANTA 

CATARINA, alegando NULIDADE DA EXECUÇÃO. O Embargante aduz o 

título não satisfaz os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Em 

suas razões destaca que o contrato de locação de imóvel encontra-se 

vencido desde 20/06/2016, e que o prazo não teria se prorrogado 

automaticamente. E acrescenta inexiste multa pela rescisão no valor de R$ 

1.874,00 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais); que inexiste multa 

pela depredação, bem como impugna os demais valores contidos na ação 

de execução aduzidos que tais valores não foram estipulados. 

Requerendo assim fosse julgado procedentes os presentes embargos, e 

improcedente a ação de execução. Pois bem, em que pese a alegação do 

Embargante que o contrato objeto da execução esteja vencido, destaco 

entendimento que se extrai da Lei do Inquilinato nº 8.245/1991 no artigo 46 

e seus parágrafos, in verbis: Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito 

e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato 

ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou 

aviso. § 1º. Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do 

imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - 

se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato. § 2º. Ocorrendo a prorrogação, o 

locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo 

de trinta dias para desocupação. Ocorre que o dispositivo supracitado 

infere-se às locações residenciais. Porém, o entendimento jurisprudencial 

é assertivo que ainda que se trate de locações não residenciais, havendo 

a continuidade de recebimento dos alugueis, presume-se a prorrogação 

tácita também destes contratos. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TÉRMINO DE LOCAÇÃO NÃO 

RESIDENCIAL. CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS APÓS O TÉRMINO DO 

CONTRATO POR MESES CONSECUTIVOS. INDICAÇÃO DE 

PRORROGAÇÃO TÁCITA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 30 (TRINTA) DIAS 

DO TERMO DO CONTRATO OU DA NOTIFICAÇÃO COMUNICANDO A 

INTENÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. 

DECISÃO REFORMADA. 1. O recebimento de aluguéis, pelo locador, por 

meses consecutivos depois de findo o prazo do contrato de locação, 

indica, ao menos em uma análise perfunctória, a possibilidade de 

prorrogação tácita do contrato de locação de imóvel não residencial, o que 

obsta o deferimento do despejo liminarmente. 2. Para pleitear a 

desocupação imediata do locatário ao término do contrato de locação não 

residencial, faz-se necessário que tenha sido proposta a ação em até 30 

(trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o 

intento de retomada, e a prestação de caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel. 3. Não preenchido um dos requisitos legais, há que se 

indeferir a liminar de despejo. 4. Recurso provido. (TJ-DF - AGI: 

20140020307498 DF 0031262-11.2014.8.07.0000, Relator: CRUZ 

MACEDO, Data de Julgamento: 11/02/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 346) – grifei/negritei 

Assim, conclui-se que quando ajustada verbalmente ou por escrito e com 

o prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação 

prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado. No entanto, não 

se pode admitir como exigível a cláusula penal compensatória prevista no 

contrato, imposta em caso de resilição prematura, uma vez patente o 

cumprimento integral do prazo da locação e a prorrogação tácita, com o 

adimplemento dos alugueres. Os encargos locatícios, decorrentes de 

suposta necessidade de reparos no imóvel, visto que não aferíveis do 

próprio contrato e não comprovados documentalmente, não podem ser 

objeto da ação executiva, que pressupõe a liquidez, certeza e exigibilidade 

do título. Apesar de se reconhecer que os encargos locatícios poderiam 
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ser executados, conforme expressa disposição legal (art. 585 , inc. V , do 

CPC ), uma vez necessária a demonstração da real necessidade de 

reparos no bem, assim como sua extensão, somente mediante ação de 

conhecimento, com ampla produção de provas, será possível o exame da 

pretensão. (TJ-DF - Apelacao Civel APC 20100110604113 DF 

0025049-25.2010.8.07.0001 (TJ-DF) - Data de publicação: 07/08/2014) 

Aduz ainda o Embargante, que, o Embargado “usando das próprias razões 

reteve indevidamente um para-raios de propriedade do Embargante. O 

valor do equipamento está avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais)”. 

Requereu assim que fosse determinado por este juízo que o Embargado 

procedesse a entrega do referido equipamento, traduzindo em 

condenação do Embargado por danos materiais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Pois bem, assim como o ônus da prova incumbe àquele que alega 

seu direito provar fato constitutivo, tenho que o Embargante não logrou 

êxito em provar tal fato referente ao para-raios. Em resposta aos 

Embargos, o embargado destaca trechos do contrato objeto da execução, 

onde o dever do locatário seria de zelar pelo imóvel e que legitimam as 

cobranças executadas. Entendo, por tanto, que não assiste ampla razão 

ao Embargante, vez que o titulo objeto da execução, fora prorrogado 

tacitamente pelas partes, inexistindo qualquer nulidade do título. Quanto as 

alegações meritórias de que não fora o responsável pela depredação do 

estabelecimento comercial objeto da locação, tenho que tal argumento 

transborda o objeto dos embargos, pois que trata-se da apreciação da 

ação principal, cabendo ao Juízo análise em momento vindouro. No 

entanto, tenho que assiste razão ao Embargante, ainda que parcialmente, 

vez que os itens que compõem a ação executiva não tem o caráter 

necessário de certeza e liquidez para ser executado. Insta salientar que o 

processo executório adota as regras dos artigos 52 e 53 da Lei nº 

9.099/95 e, no que couber, a regra do Código de Processo Civil. A rigor, o 

devedor pode alegar em Embargos à Execução, apenas o disposto no 

artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, a saber: Art. 52. A execução da 

sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: (...) IX – o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa, ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. Os embargos ora opostos se amoldam às matérias 

elencadas, pois que não há certeza e liquidez na execução. In casu, 

verifica-se a procedência parcial dos Embargos, visto que embora inexista 

nulidade do titulo que embasou a execução, não há certeza e liquidez. 

Parcial procedente vez que o Embargante não logrou êxito em provar suas 

alegações quanto a retenção do para-raios. Pelo Exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos a 

execução de de título executivo extrajudicial, opostos pelo SEBASTIAO DE 

JESUS ALVES DE SOUZA face a WESLLEM RAMPANELLI SANTA 

CATARINA, diante a ausência de certeza e liquidez dos itens elencados 

na ação executiva. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000479-27.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO TEIXEIRA REQUERIDO: 

EBAZAR.COM.BR. LTDA, PRISCILLA NOGUEIRA CORREA 41785246828 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Inicialmente uma das reclamadas arguiu a preliminar de 

ilegitimidade passiva, alegando que não é o réu vendedor do produto, 

sendo apenas um intermediário, mas tal preliminar não merece prosperar, 

pois entendo se tratar de responsabilidade solidária, assim, rejeito tal 

preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Trata-se de Reclamação Cível que JOAO 

TEIXEIRA move em desfavor da EBAZAR.COM.BR. LTDA e PRISCILLA 

NOGUEIRA CORREA, alegando em síntese, que adquiriu um lavatório pelo 

valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), porem acabou gerando a 

compra em duplicidade do produto, sendo questionado com o vendedor. 

Destacou ainda que, mesmo as parcelas estarem sendo descontadas de 

seu cartão de credito, não recebeu o produto, e apesar dos inúmeros 

contatos do autor, não conseguiu a devolução dos valores nem a entrega 

do produto. Ao final, pede a procedência do pedido com a condenação da 

empresa ré nos danos morais e materiais. A reclamada EBAZAR.COM.BR. 

LTDA (MERCADO LIVRE.COM) apresentou a sua peça contestatória, 

alegando, em síntese, que não tem qualquer responsabilidade pela entrega 

do produto, sendo considerada pela doutrina apenas um servidor de 

internet que atua como um shopping virtual, não podendo recair sobre si 

as responsabilidades por eventuais vícios na compra. Porem, efetuou 

deposito em garantia no valor de R$ 860,00 (oitocentos reais), 

comprovante ID 14809339). E atribuiu a responsabilidade ao correu, que 

seria o vendedor do produto em questão. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do Código de Processo Civil Brasileiro. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

(negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). In casu, restou 

incontroverso a não entrega do produto adquirido pela parte Reclamante, 

pois a parte reclamada não conseguiu comprovar que a entrega tenha 

sido efetivada, ou ainda que tenha requerido o estorno dos valores junto à 

administradora do cartão de credito, aliás, ônus esse que lhe cabia 

segundo o Art. 6º, inc. VIII do CDC. Pois bem. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Trata-se, no 

caso, de relação de consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito 

do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 
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relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

Requerente. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 

medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

(negritei). Ainda, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor 

“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais e difusos”. (negritei). Destarte, tenho que a situação vivenciada 

pelo Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que foi submetido, por culpa da Reclamada, é passível de indenização 

pelos danos materiais, sendo incontroversos. No entanto, a atual 

jurisprudência vem defendendo que a não entrega do produto configura 

aborrecimento comum ao cotidiano, não configurando dano moral, ou seja, 

um descumprimento contratual. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MERCADO LIVRE. INTERMEDIAÇÃO. FRAUDE. 

PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DANOS 

MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. Ausentes indicativos de 

abalo moral, não há falar em dever de indenizar por mero descumprimento 

contratual. DANOS MATERIAIS. Comprovados danos materiais de acordo 

com o recibo de depósito realizado pelo autor, que visava o pagamento de 

compra de produto com intermediação da demandada, que não foi 

entregue, no valor de R$ 179,00. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. Os juros de mora e a correção monetária incidem desde o evento 

danoso, por se tratar de indenização por danos materiais decorrente de 

responsabilidade extracontratual (Súmula 54 e Súmula 43 do STJ). 

Sucumbência redimensionada. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA 

EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70061558664, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 

10/07/2015). (TJ-RS - AC: 70061558664 RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Data de Julgamento: 10/07/2015, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2015) – negritei. RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET "MERCADO 

LIVRE" VIA MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005142419, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Muradas Fiori, Julgado em 06/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005142419 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 

06/11/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/11/2014) – negritei. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. 

PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. Não há dano moral em caso de mero 

descumprimento contratual, porque inexistente qualquer ofensa aos 

direitos da personalidade. Benefício da gratuidade da Justiça revogado de 

ofício diante da declaração de renda prestada pelo autor, pessoalmente, 

em depoimento. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71003500733, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado em 29/06/2012) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71003500733 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de 

Julgamento: 29/06/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2012) – negritei. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos. 

Quanto ao valor a ser ressarcido pelos danos materiais, nos termos do 

CDC, este deve ser restituído na forma simples, pois que não se trata de 

cobrança indevida, mas descumprimento do contrato, sendo inserido 

apenas a correção monetária devida. Neste sentido: COBRANÇA - 

MERCADO LIVRE - SISTEMA MERCADO PAGO PRODUTO PAGO E NÃO 

ENTREGUE AO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO, MAS NÃO EM DOBRO - O 

portal "MercadoLivre" qualifica-se como prestador de serviço de venda de 

espaço virtual para comércio eletrônico. Afiança seu método e não pode 

se esquivar de responsabilidade invocando alterações cadastrais que não 

foram exigidas no ato da compra e do recebimento do preço - A devolução 

em dobro é inadmissível na hipótese dos autos, por não ter havido 

cobrança indevida, excessiva ou de má-fé (art. 42, parágrafo único, do 

CDC) Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 00074811020118260590 

SP 0007481-10.2011.8.26.0590, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 

10/02/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/02/2014) – negritei. Considerando que a compra do lavatório ocorreu 

em duplicidade, de forma que vem sendo descontado valor equivalente a 

compra de dois produtos, pertinente a devolução de R$ 860,00 (oitocentos 

reais), sem que isto caracterize a devolução em dobro dos valores. 

Considerando ainda que há deposito em garantia (ID 14809339), deixo de 

aplicar penalidade pela continuidade dos descontos informado em 

audiência conciliatória e em manifestação nos autos pela parte autora, 

posto que se fosse efetuado pagamento a vista, ainda assim estaria 

sujeito a aguardar o transito em julgado para então ser ressarcido. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente 

Procedente o pedido inicial, para CONDENAR as Reclamadas 

SOLIDARIAMENTE, a pagar a parte Reclamante, o valor de R$ 860,00 

(oitocentos e sessenta reais), pelos danos materiais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, e incidência de 

juros a partir do evento danoso (Súmula 54 e Súmula 43 do STJ). E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 7 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PARADELLA CORONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))
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MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 
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LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001467-48.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WAGNER PARADELLA 

CORONA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Trata-se de Reclamação Cível que WAGNER PARADELLA 

CORONA move em desfavor da CIELO S.A, alegando em síntese, que 

adquiriu não houve o repasse de valores conforme pactuado com a ré, de 

forma que esta não teria efetuado repasse de venda realizado em 

22/08/2017 no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), quando então deixou 

de utilizar a maquina Cielo, e após contado da empresa esclarecendo que 

tal equivoco não iria ocorrer, retornou o uso em 09/06/2018, valor de R$ 

100,00 (cem reais), mas que também não lhe fora repassado. Ao final, 

pede a procedência do pedido com a condenação da empresa ré nos 

danos morais e materiais. A reclamada apresentou a sua peça 
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contestatória, alegando, em síntese, que não é administradora de cartão 

de credito, e apenas fornece a tecnologia, qual seja as maquina de cartão 

de credito, sendo assim uma credenciadora. Pugnou pela aplicação da 

teoria finalista que afastaria a aplicação do CDC ao presente caso, 

entendendo não ser o autor consumidor nos termos da lei. E ainda, no 

mérito rebatou ser os pedidos improcedentes aduzindo que os valores 

foram devidamente repassados conforme tela contidas na contestação. 

Pois bem, conforme as telas apresentadas depreende-se de que houve 

um repasse de R$ 686,08 (seiscentos e oitenta e seis reais e oito 

centaovos), em 14/08/2018, algo que não fora discutido na inicial. E ainda, 

o valor de R$ 194,60 (cento e noventa e quatro reais e sessenta 

centavos), em 23/08/2017, referente à venda de R$ 200,00 (duzentos 

reais), que é abatido conforme contrato da venda realizada em 22/08/2017 

e discutida na inicial. Ressalto que quando ao repasse do valor R$ 194,60 

(cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos), em 23/08/2017, 

como bem asseverou a parte autora, este não ocorreu em conta 

pertencente ao autor, sendo creditado em BANCO 995, AG/CONTA 22222 

/ 28206386866. Sendo que a conta informada pelo autor, e ainda que fora 

creditado o valor de R$ 686,08, conforme o próprio relatório emitido pela 

reclamada, seria BANCO 104 AG/CONTA 03439 / 203073. Destaco ainda 

que no tocante ao valor de R$ 100,00 (cem reais), referente a venda 

realizada em 09/06/2018, não houve qualquer defesa por parte da 

reclamada, vez que este não aparece nos relatórios apresentados. 

Quando a aplicação da teoria finalista, tenho que não assiste razão a 

reclamada, sendo aplicável ao caso sub judice a teoria finalista mitigada, e 

consequentemente os ditames do CDC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

CÂMARA CÍVEL. CÂMARA ESPECIALIZADA DO CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE GÁS A RESTAURANTE. DESTINATÁRIO FINAL. 

TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. VULNERABILIDADE 

CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Conflito 

negativo de competência entre a E. 22ª Câmara Cível (suscitante) e a E. 

27ª Câmara Cível (suscitada) do TJERJ. Agravo de Instrumento interposto 

em ação na qual se questiona cobrança decorrente do fornecimento de 

gás a restaurante. Situação que não obsta a configuração de relação de 

consumo. Produtos e serviços fornecidos no caso concreto que não se 

incorporam à cadeia produtiva. Pessoa jurídica contratante que pode ser 

considerada destinatária final do fornecimento de gás. Aplicação 

analógica do verbete sumular 308 do TJERJ. Teoria finalista aprofundada. 

Vulnerabilidade técnica e jurídica manifesta. Precedentes. Competência do 

juízo suscitado. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 

(TJ-RJ - CC: 00011794220158190000 RJ 0001179-42.2015.8.19.0000, 

Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

15/01/2015, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, 

Data de Publicação: 09/02/2015 16:13) A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do Código de Processo Civil Brasileiro. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

(negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). In casu, restou 

incontroverso que os valores das vendas de R$ 200,00 (duzentos reais) 

realiza em 22/08/2017, e de R$ 100,00 (cem reias) realizada em 

09/06/2017, não foram repassados ao reclamante, aliás, ônus esse que 

cabia ao reclamado, segundo o Art. 6º, inc. VIII do CDC. Pois bem. Temos 

por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à Requerente. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 

final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). Ainda, merece aplicabilidade ao caso o 

disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que 

garante ao consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais e difusos”. (negritei). Destarte, tenho que 

a situação vivenciada pelo Reclamante decorrente da demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido, por culpa da 

Reclamada, é passível de indenização pelos danos materiais, sendo 

incontroversos. No entanto, a atual jurisprudência vem defendendo que a 

ausência de repasse dos valores relativos a vendas configura 

aborrecimento comum ao cotidiano, não configurando dano moral, ou seja, 

um descumprimento contratual, quando não relatado/provado situação que 

de fato possa a vir a transbordar o simples aborrecimento. Neste sentido: 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. C/C REPARAÇÃO DE DANOS - 

VENDAS EFETUADAS ATRAVÉS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RELATIVOS A 

VENDAS. ATRAVÉS DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DA CIELO. PROVA DA 

VENDA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL 

AFASTADO. 1. Aparte autora/apelada, empresa individual, pugnou pela 

indenização a título de dano moral e pelo pagamento dos valores não 

repassados relativo às vendas, efetuadas através da máquina de cartões 

da demanda. 2.Procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a 

empresa CIELO S/A ao pagamento da quantia de R$ 21.759,26 (vinte e um 

mil setecentos e cinquenta e nove reis e vinte e seis centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data em que os 

desembolsos deveriam ser efetuados, com acréscimo de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. 3. Sentença 

mantida. 4. Votação Unânime. (TJ-PI - AC: 00006881220158180049 PI, 

Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 06/06/2017, 

2ª Câmara Especializada Cível) – negritei. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDAS 

EFETUADAS ATRAVÉS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RELATIVOS A VENDAS, ATRAVÉS 

DAS MÁQUINASA DE CARTÃO DA CIELO. PROVA DA VENDA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. A 

parte autora, empresa individual, pugnou pela indenização a título de dano 

moral e pelo pagamento dos valores não repassados relativo às vendas, 

efetuadas através da máquina de cartões da demandada. No caso em 

tela, a parte autora logrou comprovar que realizou vendas no valor total de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) através da máquina de cartões da CIELO, 

conforme se verifica nos documentos de fls. 15-35, sendo repassados 

pela ré apenas 3.800,00. Assim, a prova produzida pela demandante é 

suficiente para a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, no 

que se refere ao débito de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), ora 

cobrado. Desse modo, correta a sentença ao condenar o réu ao 

pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) à autora, relativo ao 

valor ainda não repassado, conforme os comprovantes de fls. 15-46. 

Dano moral afastado, vez que no caso em tela a autora se trata de pessoa 

jurídica, portanto insuscetível de sofrer o dano moral subjetivo. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004394953, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 22/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004394953 RS, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 22/05/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2014) – 

negritei. AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à restituição de quantias e 

indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços da 

Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito 

oriundos de atividade comercial – Falha na prestação de serviços, pela 

ausência de repasse de quantias – Sentença de parcial procedência, 

determinando a devolução dos valores não repassados às autoras, mas 

rejeitando o pedido de reparação moral – Recurso de ambas as partes – 

Cielo que pretende imputar culpa exclusiva ao corréu Banco Santander, 

revel na demanda – Inadmissibilidade – Trabalho realizado em parceria 

entre os réus, sendo a responsabilidade conjunta por eventuais danos 

causados aos clientes – Valores não repassados às autoras que foram 
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comprovados nos autos – Desnecessidade da apresentação dos extratos 

bancários das rés para demonstrar a ausência de repasse e os exatos 

valores devidos, bastando, para tanto, os relatórios extraídos da própria 

máquina da Cielo, no período reclamado – Autoras que pretendem 

indenização por danos morais – Ausência de prova a justificar tal pleito – 

Embora a falta de repasse de valores, por si só, possa ter frustrado a 

atividade comercial das autoras, desse acontecimento não decorreu 

nenhum outro transtorno, como negativação, perda de crédito ou má-fama 

comercial, que pudessem justificar a pretendida indenização – Hipótese de 

mero aborrecimento – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS. 

(TJ-SP - APL: 10246149220138260100 SP 1024614-92.2013.8.26.0100, 

Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 02/03/2017, 12ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2017) – negritei. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos. 

Quanto ao valor a ser ressarcido pelos danos materiais, nos termos do 

CDC, este deve ser restituído na forma simples, pois que não se trata de 

cobrança indevida, mas descumprimento do contrato, sendo inserido 

apenas a correção monetária devida. Neste sentido: COBRANÇA - 

MERCADO LIVRE - SISTEMA MERCADO PAGO PRODUTO PAGO E NÃO 

ENTREGUE AO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO, MAS NÃO EM DOBRO - O 

portal "MercadoLivre" qualifica-se como prestador de serviço de venda de 

espaço virtual para comércio eletrônico. Afiança seu método e não pode 

se esquivar de responsabilidade invocando alterações cadastrais que não 

foram exigidas no ato da compra e do recebimento do preço - A devolução 

em dobro é inadmissível na hipótese dos autos, por não ter havido 

cobrança indevida, excessiva ou de má-fé (art. 42, parágrafo único, do 

CDC) Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 00074811020118260590 

SP 0007481-10.2011.8.26.0590, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 

10/02/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/02/2014) – negritei. Considerando que a reclamada deixou de repassar 

o total de R$ 300,00 (trezentos reais), estes traduzem os danos materiais. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente 

Procedente o pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada, a pagar a parte 

Reclamante, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pelos danos materiais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, e 

incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 e Súmula 43 do 

STJ). E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 7 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010525-24.2016.8.11.0013. REQUERENTE: MEGARON VALTER DINIZ 

REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de Embargos à Execução 

opostos pelo executado E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - 

EPP face a MEGARON VALTER DINIZ, alegando cerceamento de defesa, 

inobservância ao contraditório e devido processo legal. O Embargante 

aduz que após a juntada de termo de substabelecimento não houve mais 

intimação valida, sendo assim, que intimação da sentença que julgou os 

embargos declaratórios seria nula, bem como os demais atos. A referida 

sentença fora prolatada em 22/06/2017, sendo que em 23/03/2017 houve 

a juntada do termo de substabelecimento sem reservas de poderes. Alega 

ter sido surpreendido com a penhora, requerendo a restituição dos 

valores bloqueados. Destarte, conforme bem asseverou o Embargado em 

impugnação, que improcede os suscitados prejuízos jurídicos para a parte 

“vez que peticionou e manifestou espontaneamente nos autos, suprindo 

qualquer ausência de intimação, conforme pode observar que a juntada do 

termo de substabelecimento ocorreu um dia após a juntada da sentença, e 

nada se manifestou quanto a decisão. Tambem houve devida intimação 

para cumprimento de sentença sob pena de multa, e não houve 

manifestação, demonstrando claramente o acompanhamento dos autos 

pelo executado, não havendo qualquer prejuízo processual ao mesmo. 

Entendo, por tanto, que embargos não merecem ser acolhidos, pois que 

em função do principio da informalidade dos Juizados Especiais, entendo 

que a nulidade suscitada não ocorreu em razão do comparecimento 

espontâneo da Embargante nos autos. Insta salientar que o processo 

executório adota as regras dos artigos 52 e 53 da Lei nº 9.099/95 e, no 

que couber, a regra do Código de Processo Civil. A rigor, na execução da 

sentença, o devedor pode alegar em Embargos à Execução, apenas o 

disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, a saber: Art. 52. A 

execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: (...) IX – o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa, ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. A redação do dispositivo em comento, não 

permite alargar a enumeração das matérias nele previstas para o 

cabimento de embargos à execução de sentença, seja pela literalidade do 

dispositivo, seja porque a própria natureza do processo de execução 

veda a ressurreição dos temas já debatidos e decididos no processo de 

conhecimento, que findou as incertezas até então existentes. In casu, 

verifica-se a improcedência dos Embargos, visto não haver qualquer vicio 

processual. Pelo Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos a execução opostos. Por conseguinte, 

defiro o pedido de levantamento imediato do valor penhorado e, assim, 

determino que seja expedido o competente alvará de levantamento da 

quantia depositada nos autos em favor do Embargado, bem como que tal 

valor seja transferido para a conta corrente já informada nos presentes 

autos (ID 16033214). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 10 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000935-74.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MURIELL DE OLIVEIRA 

PRATES REQUERIDO: POSITIVO INFORMATICA S/A, LOJAS COLOMBO SA 

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMIANRES – AUSENCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA / 

INCOMPETENCIA DO JUIZADO Inicialmente, arguiu a reclamada Lojas 

Colombo ilegitimidade passiva, aduzindo ser mero comerciante do produto. 

Assim, imputou a responsabilidade única e exclusiva a corré (fabricante). 

Em que pese tal argumentação, o CDC ao prezar amplamente pelos 

interesses do consumidor, empregou o vocábulo FORNECEDORES, no 

caput do art. 18, de forma que abrange a responsabilidade tanto de 

fornecedores, quanto de comerciantes, de forma solidaria. Assim, sua 

responsabilidade será analisada no mérito da demanda. Rejeito. Em 

contestação, a empresa Reclamada alegou, ainda, a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, 

dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Rejeitadas. FUNDAMENTO E DECIDO. Superada 

preliminares suscitadas, passo a análise do mérito. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum”. (grifei e negritei). Isso demonstra que 

o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

In casu, trata-se de ação cível de reparação danos materiais e morais, que 

vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (grifei e negritei). 

Considerando que na responsabilidade por vício o legislador consumerista 

utiliza o vocábulo FORNECEDORES, no caput do art. 18 do CDC, e 

dispositivos subsequentes, em se tratando de vícios, todos os 

fornecedores (inclusive o comerciante) responderão solidariamente, já 

que o código não faz qualquer diferenciação entre fornecedores nessa 

situação. O objetivo da norma, segundo Cláudia Lima Marques, é proteger 

amplamente os interesses do consumidor, na medida em que este, 

desconhecendo o produtor, terá como opção voltar-se contra o 

fornecedor imediato, que geralmente é o comerciante. Porém, a 

solidariedade prevalece, a teor do que expressamente dispõe o caput do 

art. 18. Já no caso do art. 19, essa exclusividade existe, pois consta de 

expressa disposição. Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao 

consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade 

que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os 

mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de 

igualdades pelos seus direito, seguindo a máxima de que a democracia 

nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na 

exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão 

almejada justiça social. Devidamente citado as promovidas compareceram 

em audiência conciliatória. Da analise das provas e argumentações das 

defesas, comprovou-se que o não atendimento do autor é de 

responsabilidade da Empresa Reclamada POSITIVO, qual seja o 

fornecedor do produto, pois a responsabilidade é entre outras coisas, a 

obrigação de responder por seus próprios atos ou palavras, obrigação de 

responder por atos de outrem, a isso estando vinculado por lei ou 

contrato, bem como a obrigação de suportar as consequências da 

violação de um preceito legal, o que poderá ocasionar: pena, multa, 

reparação por perdas e danos, portanto, Dever de indenizar. Dever de 

restabelecer a situação anterior comprometida por conduta irregular ou 

ilegal. Dever de obediência à lei. Embora o CDC tenha estipulado a 

responsabilidade solidaria entre fabricante e comerciante dos produtos, 

concluo que o caso sub judice não deverá ter condenação que recaia, 

ainda que solidariamente, sobre o comerciante em questão, haja vista que 

o autor nada mencionou ter acionado a loja que lhe vendeu o produto, mas 

tão somente, entrou em contato com o fornecedor do smartphone 

adquirido, e somente este foi responsável pelas tentativas de sanar os 

vícios apresentados no aparelho, e responsável pela demora em 

solucionar a questão, e tal demora é que embasa a condenação por danos 

imateriais por vir. Assim, embora a comerciante seja parte legitima na 

demanda, e sua preliminar arguida fora rejeitada, tenho que a demanda 

quanto a LOJAS COLOMBO deve ser improcedente, pois conforme 

detalhado na contestação desta, em momento algum tomou conhecimento 

dos fatos para que então pudesse colocar em pratica o código do 

consumidor e reparar os prejuízos. No entanto, a demora demais de 10 

(dez) meses para que o fornecedor viesse a satisfazer o cliente quanto 

aos vícios apresentados no aparelho adquirido, e somente após 03 (três) 

envios para assistência, então ter lhe fornecido um aparelho novo, 

demonstra total descaso com o consumidor e tal situação transbordas os 

meros aborrecimentos que a vida cotidiana nos reserva, sendo passível 

de condenação por danos morais. Quando aos danos materiais, tenho que 

estes já foram satisfeitos uma vez que o autor confirma em sede de 

impugnação à contestação que a empresa (POSITIVO INFORMATICA S/A) 

tenha lhe enviado um aparelho smartphone novo. O CDC dispõe o seguinte 

no que pertine ao vício apresentado pelo produto: “Art. 18 (...): § 1º Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I – a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II – a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; (grifei e negritei). Em relação ao dano moral, 

destarte, tenho que a situação vexatória e humilhante, vivenciada pelo 

autor que ficou vários meses sem o smartphone adquirido e sem saber se 

poderia ou não utilizá-lo, de forma que teve que encaminha-lo por 03 (três) 

vezes para a assistência, demorando cerca de 10 (dez) meses desde que 

realizou a compra, causou-lhe desconforto e aflição com tal situação, isso 

por culpa exclusiva das reclamadas, sendo esta passível de indenização, 

para o autor dos prejuízos morais que sofreu. No que respeita a prova do 

dano, imperativo ressaltar, que após o advento da Constituição Federal de 

1988, o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, 

até mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um 

dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o 

direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a 

qualquer outro direito da personalidade, estão inseridos no direito à 

dignidade, base essencial de cada preceito constitucional relativa aos 

direitos fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido em toda 

prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no 

sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para 

produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva 

de seu patrimônio moral. In casu, trata-se de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Quanto ao valor a ser arbitrado 

na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. É de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pelo reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses dos ofensores e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência e severidade. 
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Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como expiação à empresa Requerida. Entendo que assiste 

razão os pedidos do reclamante. Assim, diante dos preceitos do CDC, 

inverto o ônus da prova, e ainda defiro os benefícios da justiça gratuita. 

PELO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente os pedidos quanto a reclamada LOJAS 

COLOMBO, porem, JULGO PROCEDENTES os pedidos, e CONDENO, 

exclusivamente, a reclamada POSITIVO INFORMÁTICA S/A, a pagar ao 

Reclamante a titulo de danos morais o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 11 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001284-77.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IZONEL VILELA DE MORAIS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL A 

reclamada requereu fosse aplicado a convenção de Montreal a presente 

lide. No entanto, não assiste razão uma vez que não se trata de voo 

internacional, e assim deverá ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor. Rejeito. FUNDAMENTO E DECIDO Superada questões 

preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

procedentes em parte. Trata-se de Reclamação Cível que IZONEL VILELA 

DE MORAIS move em desfavor da AZUL LINHAS AEREAS, alegando em 

síntese, que passou por transtornos ao tentar chegar em seu destino de 

viagem, Curitiba-PR, causando, imediatamente, aflição e desconforto na 

parte autora, haja vista, que sua viagem foi estritamente para regularizar 

um processo de Inventário que tramita naquela capital. Por problemas 

climáticos a aeronave ficou impossibilitada de aterrissar no aeroporto de 

destino (Curitiba), sendo desviado para efetuar o pouso em Londrina-PR. 

Destacou ainda que, “alguém da Companhia aérea iria acompanha-los até 

o Aeroporto de Curitiba e que todas as despesas com alimentação seriam 

pagas pela Azul, sendo que nenhuma das promessas foram cumpridas , 

tendo o Requerente de ao chegar em Curitiba por não conseguir a locação 

do carro, ir de ônibus para a casa de seus familiares, conforme ticket da 

Auto Viação em anexo” . Requer ao final, a procedência do pedido com 

condenação da Reclamada nos danos morais, inversão do ônus da prova. 

A Reclamada apresentou contestação, alegou em síntese caso fortuito no 

que tange a impossibilidade de pouso no aeroporto de destino do autor, 

que teria ocorrido “problemas climáticos”. Assim, apresentou tese 

defensiva com fito de afastar a responsabilidade do fornecedor 

sustentando caso fortuito ou força maior, que afastam o dever de 

indenizar. Aduziu que inexiste danos passiveis de indenização, sendo 

apenas era alegação da parte autora que não provou efetivamente o dano 

sofrido. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. Entendo que o 

Poder Judiciário, junto com os demais poderes, são o sustentáculo 

necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com 

decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de 

sua própria existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem 

ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e 

injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para 

que outros atos de injustiça não sejam realizados. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). In casu, restou 

incontroverso a ocorrência de caso fortuito, e assim, prezando pela 

integridade e bem estar de todos os passageiros e tripulantes, realizou-se 

o pouso em Londrina, onde o tempo estava favorável para o pouso da 

aeronave. Em contestação a ré apenas aduz em sua defesa os motivos 

de não ter realizado o pouso em Curitiba, porem nada alega em sua defesa 

sobre os transtornos alegados pelo autor quando ao transporte terreste 

de Londrina até Curitiba, e neste ponto é que fixa-se o dever de reparação 

por danos imateriais. Assim, fato não contestado pelo reclamado de que o 

trajeto terrestre até Curitiba tenha demorado cerca de 12 (doze) horas, e 

ainda, que não se tenha fornecido alimentação ao autor, e precisou arcar 

com os custos do trajeto. O não fornecimento de alimentação e transporte 

até o destino do autor configura falha na prestação do serviço e essa 

falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Temos por regra, 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, 

pois, é responsabilidade da Empresa Requerida zelar pela incolumidade 

dos passageiros e respectivos pertences, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como soe ocorrer no presente caso. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 
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consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. De efeito, à hipótese 

em testilha aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo 

a Requerida como fornecedora de serviços e as Requerentes como 

consumidoras finais, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do 

CDC, eventuais danos causados a estas devem ser respondidos de forma 

objetiva, pela Requerida, independentemente do grau de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Considerando que o dano 

moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a 

doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa 

perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da 

prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado 

danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão dos transtornos ocasionados após 

pouso em aeroporto de Londrina, referente ao trajeto até Curitiba pelas 

vias terrestres, sem qualquer respaldo pela requerida quanto às 

despesas, e ainda, pela falta de suporte ao consumidor. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos sofridos. Quanto ao 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência e 

severidade. PELO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, 

AZUL LINHAS AÉREAS, a pagar à parte Reclamante, IZONEL VILELA DE 

MORAIS, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais, o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro ainda, a inversão do ônus da 

prova, bem como, os benefícios da justiça gratuita à parte autora para 

eventual ingresso recursal. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, 

CPC e Enunciado 97 Fonaje. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001055-20.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SOUZA & FREITAS LTDA - 

ME, ANTONIO LUIZ DE FREITAS REQUERIDO: UNIMED VALE DO JAURU 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL A 

reclamada arguiu a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial atuarial. Trata-se de Reclamação Cível que 

SOUZA & FREITAS LTDA - ME e ANTONIO LUIZ DE FREITAS move em 

desfavor da UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, alegando em síntese, que houve aumento abusivo da 

mensalidade do plano de saúde quando o requerente Antonio alcançou 

seus 59 (cinquenta e nove) anos de idade. De forma que em novembro de 

2017 houve reajuste de R$ 1.900,27 (um mil e novecentos reais e vinte e 

sete centavos), para R$ 2.566,39 (dois mil quinhentos e sessenta e seis 

reais e trinta e nove centavos), e posteriormente para R$ 2.809,09 (dois 

mil oitocentos e nove reais e nove centavos). Juntou o relatório de 

cobranças. Ao final, pede a procedência do pedido, suspendendo-se o 

aumento liminarmente, abatimento, nulidade da clausula aumento abusivo 

pela mudança de faixa etária, com a condenação da empresa ré nos 

danos morais. Pela análise dos autos, o reajuste se deu em razão da 

troca/adequação do plano e aumento decorrente da alteração de faixa 

etária. Embora manifestamente abusivo o aumento procedido, impõe-se o 

arbitramento de um percentual correto de reajuste, através de cálculo 

atuarial. Evidente a incompetência dos Juizados Especiais para as ações 

revisionais que demandam, necessariamente, a realização de cálculos 

atuariais complexos para se constatar a alegada abusividade e o limite 

viável de revisão sem comprometimento da solidez da requerida, 

circunstâncias que afastam, de plano, a viabilidade da lide no Juizado 

Especial Cível. Nesse sentido: Ementa: PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 

AUMENTO ANUAL. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. ANS. O índice de 

reajuste anual da ANS sujeita tão somente os contratos individuais, pois 

os planos de saúde coletivos têm reajustes aplicados com base nos 

critérios prévios estipulados em contrato, sendo que à ANS apenas deve 

ser informado do percentual aplicado. Questionado o percentual, é de ser 

reconhecida a complexidade da causa, que retira a competência do 

Juizado, pois necessária a pericia para o deslinde do feito. PROCESSO 

EXTINTO, EX OFICIO, PREJUDICADO O RECURSO, POR MAIORIA. (Recurso 

Cível Nº 71003663200, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 26/04/2012); CONSUMIDOR. PLANO 

DE SAÚDE EMPRESARIAL. LITÍGIO QUE VERSA SOBRE O PERCENTUAL 

DE REAJUSTE DA MENSALIDADE. QUESTÃO COMPLEXA. EXIGÊNCIA DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, JÁ QUE INAPLICÁVEIS OS 

ÍNDICES DE REAJUSTE ESTIPULADOS PELA ANS. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. PRECEDENTES DESTAS TURMAS RECURSAIS. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO, POR 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (Recurso Cível Nº 

71004587457, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 26/03/2014) “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE coletivo. MODALIDADE 

AUTOGESTÃO. IDOSO. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 

APLICAÇÃO DOS REAJUSTES ACIMA DOS PERCENTUAIS FIXADOS PELA 
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ANS. onerosidade excessiva. revisão. impossibilidade de julgamento do 

feito. COMPLEXIDADE DA CAUSA. perícia técnica ATUARIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO CONFIRMADA. 1. O autor, aderente ao plano de saúde na 

modalidade autogestão mantido pela requerida, pretende a revisão das 

cláusulas contratuais alegando onerosidade excessiva no reajuste das 

mensalidades. Afirma que o reajuste por mudança de faixa etária e 

aplicação de índices acima dos autorizados pela ANS para planos 

individuais configura abusividade. 2. A pretensão da parte autora em 

revisar o contrato firmado com a ré mostra-se inviável, uma vez que os 

juizados especiais não possuem competência para apreciar demandas 

revisionais, diante da complexidade dos cálculos envolvidos na solução da 

controvérsia. Correta a sentença prolatada em primeiro grau determinando 

a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. Tratando-se de planos 

coletivos não é aplicável a limitação do índice de reajuste promovida pela 

ANS. 4. Ressalte-se que, no caso em tela, sequer há prova da data da 

contratação, sendo inviável, inclusive, cogitar a inadequação do plano às 

disposições do Estatuto do Idoso e da Súmula 20 das Turmas Recursais. 

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS – 2ª TR – RI n º 71005311014 - CNJ: 

0002203-17.2015.821.9000 – Relª. juíza Ana Claudia Cachapuz Silva 

Raabe – j. 25/02/2015) PELO EXPOSTO, nos termos do artigo 64 do Código 

de Processo Civil Brasileiro, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, face a necessidade de produção de 

prova pericial. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO 

que o feito seja remetido à uma das varas cíveis da Comarca de Pontes e 

Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 12 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30115 Nr: 919-81.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Onélia Janéri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:OAB/SP 228.213

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desarquivamento 

dos autos pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78106 Nr: 188-41.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walterly Ribeiro da Silva, SOCIEDADE 

HOSPITALAR SÃO JOÃO BATISTA / HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO 

JOÃO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Miranda Pereira da Silva 

- OAB:22911/O, Izaias Resplandes de Souza - OAB:13762/MT

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 22/01/2019, às 16:20 horas, neste Juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65328 Nr: 1473-11.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galdino Ramos de Souza, Evani Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Nunes Rocha Filho, Márcia Maria Vilela 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina dos Reis Beltrão 

Guimarães - OAB:12.225/MT, Reinaldo Manoel Guimarães - OAB:MT 

20969/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Certifico que em cumprimentop ao despacho de fl. 173 procedo a 

intimação da parte autora para no prazo legal, requerer op que entender 

de direito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28002 Nr: 506-05.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Wolf - OAB:OAB/MT 

10.967, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777, Luciana 

Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26632 Nr: 608-61.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEP - Companhia de Desenvolvimento de 

Poxoréu-MT, Município de Poxoréu - MT, Aminadalb Alves de Souza, 

Edison Luis de Oliveira, Atilio Floravanti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Alves da Costa - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099, Sirleia 

Strobel - OAB:5256, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

A fim de evitar quaisquer arguições de nulidades, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, em cinco (05) dias, manifestarem acerca dos documentos 

acrescidos às fls. 284/295.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 98-38.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: George Vinicius Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielli Arruda Seolin - 

OAB:/SP - 348860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 
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Sacomori - OAB:/MT - 13089-A

 .Não isso bastasse, há demais elementos probatórios acostados aos 

autos pela parte exequente que dão suporte a alegação ora sob enfoque, 

tal qual a decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, 

a qual reconheceu a existência de grupo econômico sob o argumento de 

que “os documentos constitutivos das empresas demonstram que além da 

identidade de sócios, ambas estão sob a administração das mesmas 

pessoas, restando provada a interdependência das empresas e sua 

administração conjunta ou coordenada”.Deste modo, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pleito de fls. 86/88 e, por corolário, RECONHEÇO a 

existência do grupo econômico entre a executada e a empresa RÁPIDO 

CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA., CNPJ nº 01.921.646/0001-74, devendo 

essa ser incluída no polo passiva da execução.III – DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA E DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR.Ademais, denota-se que 

o exequente postulou pela remessa dos autos à contadoria judicial para 

atualização dos cálculos de execução e, posteriormente, pela realização 

de bloqueio de valores em caráter cautelar.Contudo, a incumbência de 

atualizar o crédito exequente pertence ao credor, não podendo transferi-la 

à serventia judicial. Por conseguinte, inexistindo planilha atualizada do 

débito, resta obstada a realização de pesquisa de ativos financeiros nas 

contas bancárias pertencentes às executadas, ainda que em forma de 

tutela de urgência cautelar.Deste modo, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o exequente, querendo, apresente planilha atualizada da 

dívida, viabilizando a pesquisa de valores via Bacenjud, sob pena de 

extinção e arquivamento.IV – DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.Por 

derradeiro, verifica-se que o causídico que outrora patrocinava os 

interesses da executada EXPRESSO RUBI LTDA. informou a renúncia ao 

mandato que lhe foi conferido.Deste modo, INTIME-SE a supracitada 

devedora para, querendo, em 15 (quinze) dias, proceda à regularização 

de sua representação processual, sob pena dos atos processuais 

subsequentes serem praticados à sua revelia.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65120 Nr: 1343-21.2014.811.0014

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Elisa Francisco Pereira, Augusto Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisa Francisca Pereira, Reinaldo Francisco 

Pereira, Neurisvaldo Francisco Pereira, Sara Daniela Francisca Pereira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELISA FRANCISCA 

PEREIRA e outros alegando omissão da sentença retro prolatada, 

requerendo, assim, sua modificação (fls. 98/101)

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 102).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Por tal razão, os presentes declaratórios não merecem guarida, uma vez 

que o embargante não contesta eventuais omissões, mas sim a conclusão 

do juízo, embora sabedor que o magistrado é o destinatário final das 

provas e possui livre convencimento para valorá-las ao apreciar o mérito 

da lide.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63659 Nr: 287-50.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Elisa Francisco Pereira, Augusto Francisco Pereira, 

Alexandre Neri Francisco Pereira, Heitor Talon Pacheco Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisa Francisca Pereira, Reinaldo Francisco 

Pereira, Neurisvaldo Francisco Pereira, Sara Daniela Francisca Pereira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 VISTO,

CERTIFIQUE-SE se o despacho de fls. 526 foi cumprido em sua 

integralidade.

Após, haja vista o interesse de incapaz, COLHA-SE a manifestação 

ministerial.

Por fim, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1273-38.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evânio Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros 

Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 60/61.

Por conseguinte, INTIME-SE o Sr. Perito para que, em cinco (05) dias, 

complemente o laudo pericial de fls. 58/59, de modo a suprir as 

indagações levantadas pela parte requerida.

Com a resposta, INTIMEM-SE as partes para, querendo, em cinco (05) 

dias, manifestem acerca do laudo complementar.

Após, CONCLUSOS os autos para análise e deliberação.

Cumpra-se, com urgência, uma vez que o feito encontra-se incluso na 

Meta 2/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78165 Nr: 220-46.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT, Flavia Venceslau Gomes - OAB:MT 

-16.843

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, haja 

vista a ocorrência da prescrição.Por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade 

da cobrança, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual DETERMINO sejam os autos arquivados, nos 

termos em que preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78193 Nr: 235-15.2018.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda dos Santos Nalifico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

(denominada CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, tão 

somente para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 60,00 

(sessenta reais) à requerente, devidamente acrescido de juros legais e 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação.Em vista da 

sucumbência recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de 20% (vinte por cento) das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando os 80% (oitenta por cento) 

restantes a cargo da autora. Porém, sendo a requerente beneficiária da 

gratuidade de justiça, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança.Transitada 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, na forma que 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79940 Nr: 1019-89.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Faustino Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28190 Nr: 696-65.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Sousa Shirato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade aventado, de 

modo que CONVERTO em penhora o bloqueio, nos termos do artigo 854, § 

5º, do NCPC.Por consectário lógico, DEFIRO a transferência do valor 

bloqueado ao exequente, cujos dados bancários para expedição do alvará 

deverão ser informados em cinco (05) dias.No mais, INTIME-SE o 

exequente para, em cinco (05) dias, promover o regular andamento da 

execução, inclusive apresentando memorial atualizado de cálculos 

subtraído o valor levantado, sob pena de extinção e 

arquivamento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 313-09.2018.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Francisco da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 "..., DETERMINO seja o requerente intimado para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda à regularização de sua representação processual, sob pena de 

extinção e arquivamento.Por conseguinte, PROCEDA-SE à retirada do 

nome da advogada impedida dos registros do processo.II – DA 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.Prosseguindo, denota-se que 

a municipalidade requerida apresentou impugnação à gratuidade de 

justiça, asseverando que diferentemente do alegado na exordial, o autor 

possui condições econômico-financeiras de adimplir as custas 

processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.Deveras, o 

ente requerido trouxe aos autos elementos que infirmam as declarações 

inicialmente dispensadas pelo autor, porquanto há indícios concretos de 

que o requerente aufere ganhos suficientes para adimplir as custas 

processuais.Com efeito, o demandante possui dois (02) cargos (cadeiras) 

na administração pública municipal e, além disso, exerce função de 

confiança que lhe garante um acréscimo de 40% (quarenta por cento) 

sobre a maior remuneração percebida.Não isso bastasse, a fatura de 

cartão de crédito jungida ao feito evidencia que o autor suporta gastos 

mensais com serviços não essenciais que superam os emolumentos 

judiciais, não havendo, deste modo, como acolher a alegada 

hipossuficiência.Logo, havendo provas da capacidade financeira do autor 

e, já tendo sido oportunizada a comprovação da arguida hipossuficiência 

outrora, o caso é de revogação do benefício.A corroborar, veja-se a 

jurisprudência:“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

CONCEDO ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que pague as 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente 

extinção do feito, sem resolução de mérito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2786 Nr: 309-36.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trifon Kuzmin e Fevrusa Kulikava Kuzmin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Crema e Marlon César 

S.Moraes - OAB:MT-2.860-A, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 .Destarte, não havendo omissão na decisão, não há falar-se em 

provimento dos embargos declaratórios, devendo o banco embargante, 

caso queira, obter a modificação do decisum por meio de outra via, que 

não a ora intentada.Com essas considerações, RECONHEÇO os embargos 

de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO tão somente para 

corrigir o erro material relativo a numeração das folhas onde encontra-se 

encartada a impugnação ao cumprimento de sentença.No mais, 

MANTENHO incólume a decisão objurgada.II – DA MANIFESTAÇÃO DE 

FLS. 394/419.Denota-se que o exequente peticionou digressionando sobre 

a forma de atualização do valor da causa, porém deixou de cumprir o 

comando judicial retro exarado, a saber: a apresentação de novos 

cálculos de execução com base na planilha confeccionada pela 

contadoria judicial e utilizando dos índices fixados na decisão de fls. 

390/390v.Posto isso, RENOVE-SE a intimação do exequente para, em 

cinco (05) dias, apresentar planilha atualizada da dívida, conforme 

determinado às fls. 390/390v, sob pena de extinção e 

arquivamento.Consequentemente, diante do não cumprimento da 

determinação judicial, POSTERGO a apreciação do requerimento acerca do 

levantamento de valores incontroversos.Consigne-se que não havendo 

concordância com a planilha elaborada pela contadoria do juízo, deverá o 

causídico exequente, no prazo assinalado, manifestar sua intenção 

quanto à realização de perícia contábil.III – DEMAIS DELIBERAÇÕES.Por 

fim, DETERMINO que a secretaria cumpra integralmente a decisão retro 

proferida, especificamente em relação à necessidade de retificação da 

capa dos autos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73624 Nr: 324-72.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "... JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria 

rural por idade à requerente JOÃO BOSCO DA SILVA como trabalhador 

rural, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 143 

da Lei 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo 

(11.05.2017), com a imediata implantação na folha de pagamento do 

requerido.Considerando tratar-se de relação não-tributária, as parcelas 

vencidas deverão ser atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E 

desde a data fixada na sentença e acrescidas de juros moratórios 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 

1º=F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09 

(Precedente: RE nº 870.947/SE, repercussão geral).Em cumprimento ao 

Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento 

da sentença, descrevo os dados necessários à implantação do benefício 

em favor da parte requerente:Nome do segurado: JOÃO BOSCO DA 

SILVA.CPF nº 241.962.231-68.Pis/pasep: Não consta.Benefício 

Concedido: Aposentadoria por idade rural.RMI - Renda mensal inicial: 01 

(um) salário mínimo.DIB - Data do início do Benefício: 11.05.2017.DIP – Data 

do início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença.Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.CONDENO 

ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento 

dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte requerente, o 

qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até o momento da prolação da sentença (art. 85, § 4º, inc. III, novo Código 

de Processo Civil), isentando-o do pagamento das custas 

processuais.Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário (NCPC, art. 496, inciso I).Com a baixa dos autos, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, DETERMINO que sejam os autos remetidos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80864 Nr: 1423-43.2018.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Pantanal Tunes Comércio e Locação de Diversões 

Eletrônicas LTDA-ME, Gutemberg de Paula Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoeno Henrique Silva Soares 

- OAB:19480/0, Daniel de França Tavares - OAB:MT-20490/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e, com 

fundamento nos artigos 118 e 120 da Lei Processual Penal, INDEFIRO o 

pedido de restituição de 01 (uma) máquina de música denominada 

Jukebox, apreendida nos autos de Inquérito Policial n. 090/2018 – 

81196.Intime-se e cientifique-se.Após, arquivem-se os autos, com as 

baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80863 Nr: 1422-58.2018.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Bilhares Planalto Comércio e Locação de Móveis Ltda, 

Ronan José de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoeno Henrique Silva Soares 

- OAB:19480/0, Daniel de França Tavares - OAB:MT-20490/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e, com 

fundamento nos artigos 118 e 120 da Lei Processual Penal, INDEFIRO o 

pedido de restituição de 01 (uma) máquina de música denominada 

Jukebox, apreendida nos autos de Inquérito Policial n. 092/2018 – 

81194.Intime-se e cientifique-se.Após, arquivem-se os autos, com as 

baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76512 Nr: 1731-16.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Dorcelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Código: 76512

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de executivo de pena pertencente ao reeducando WESLEY 

DORCELINO DA SILVA.

Em síntese, elaborou-se cálculo de pena à fl. 44, tendo o Ministério Público 

manifestado favorável a ele, bem como pugnado seja aguardado o integral 

cumprimento da pena.

Pois bem.

Diante da elaboração do referido cálculo, necessário o parecer da defesa 

para sua homologação.

Assim, considerando que a Defensoria Pública deixou de atuar neste 

Juízo, desde o dia 01/09/2017, através da Portaria 779/DPG/2017, NOMEIO 

a advogada, Dra. KAREN KELLY ROSSANATTO DOS SANTOS - OAB/MT 

19204, como Defensora Dativa do acusado, para manifestar-se 

requerendo o que entender de direito em favor dele até o fiel cumprimento 

da pena.

Intime-o para manifestar-se acerca de sua nomeação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 04 URH em favor do advogado dativo.

 Em seguida, INTIME-A para manifestar-se.

Após, conclusos para homologação do cálculo de pena.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 28 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77490 Nr: 2235-22.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Rodrigues do Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72961 Nr: 2144-63.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65171 Nr: 1369-19.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos César Manus-OAB/MT-11.555

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Oliveira Lopes, João Florindo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 530-52.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvira Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

apresentarem as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66085 Nr: 149-49.2015.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Espólio de Eugenio Florentino 

de Araujo Junior, Ione Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Florentina de Souza, Espólio de Abel 

Francisco da Silva e sua esposa Darcy Imaculada de Oliveira e Silva, 

Maurílio Faria Costa, Espólio de Elio José de Freitas, Aparecida Pereira de 

Oliveira, Geraldo Calisto de Souza, Banco da Amazonia, Banco Santander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pitter Johnson da Silva 

Campos - OAB:/MT - 15980, Yann Dieggo Souza Timóteo de 

Almeida - OAB:MT/12025, Yann Dieggo Souza Timótheo de 

Almeida - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Gomes de 

Vasconcelos - OAB:13612/MT, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78761 Nr: 523-60.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67041 Nr: 696-89.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca do 

retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67042 Nr: 697-74.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca do 

retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 64793 Nr: 1130-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Luiz dos Santos Castro, Eli Sandra Freitas Bacci 

Castro, Biavatti Transportes de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz João Zancanaro, Ester Zancanaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O, MARCOS HERINGER - OAB:5280, Ricardo 

José Carnieleto - OAB:PR/40.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76264 Nr: 1631-61.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Nova Agroindustria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - 

OAB:23077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da pare autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30118 Nr: 922-36.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Wanzeller Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desarquivamento 

dos autos pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-13.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NORONHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010155-13.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA HELENA ALVES VIEIRA 

EXECUTADO: ELIANE NORONHA VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período seja informado novo 

endereço da parte promovida. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, 

na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 25 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000748-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN WYLKER SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo: 1000748-06.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): JOHN WYLKER SCHNEIDER RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

RIO CLARO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos. Trata-se de obrigação de 

fazer interposta por Jhon Wylker Schneider, contra os municípios de São 

José do Rio Claro/Me e Diamantino. Alegou ser portador de transtornos 

mentais e que profissionais da área de psiquiatria e psicologia 

recomendaram seja ele submetido à terapia no CAPS duas vezes por 

semana. Assim, postulou seja o município de Diamantino compelido a 

fornecer o atendimento recomendado e determinado que o Município de 

São José do Rio Claro/MT, forneça o transporte do requerente até a CAPS 

da cidade de Diamantino. Ao despachar a exordial, foi determinada sua 

emenda para que a parte autora regularizasse sua representação 

processual e ainda juntasse ao feito a recomendação médica mencionada 

e a negativa dos requeridos em fornecer o tratamento médico 

eventualmente recomendado e transporte reclamado. Intimado, o 

requerente cumpriu parcialmente a decisão, posto que carreou a 

procuração, regularizando, a representação processual. Argumentou que 

a recomendação médica foi realizada pessoalmente, sem documento 

escrito e que a recusa se deu por telefone, arguiu ainda que não solicitou 

ao Município de São José do Rio Claro o transporte reclamado no feito. É o 

resumo do necessário. Fundamento e decido. Relatei o necessário. 

Decido. Conforme exposto no relatório a parte autora, intimada dos termos 

da decisão id 16511423, não se dignou a cumprir a determinação, 

limitando-se a expor o motivos que entende não serem necessários os 

documentos exigidos por este juízo. Todavia, reputo necessária a 

recomendação do tratamento solicitado e, ainda, a recusa dos municípios 

acionados a fornecem a prestação reclamada, a sinalizar o interesse 

processual, documentos estes que podem e devem ser agilizados pela 

parte. Necessário frisar que, pelo relatado no feito, a parte autora sequer 

envidou esforços para consegui-los. Ante o exposto, INDEFIRO a petição 

inicial, com esteio no art. 321, parágrafo único, do CPC, e via de 

consequência, JULGO o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento de custas processuais, vez que concedo a benesse 

da gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, 

posto que sequer houve a integração dos requeridos à lide. Sem prejuízo, 

visando resguardar os interesses do autor, determino seja extraída cópia 

da presente ação e encaminhada ao Ministério Publico, para adoção das 

medidas que entender necessárias. Certifique-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Após, transitado em julgado, e, observadas as formalidades legais, 

arquive-se o processo, com as anotações e baixas de estilo. São José do 

Rio Claro – MT, 04 de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65419 Nr: 1886-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRICHI & GIMENEZ ME, MARIO AUGUSTO 

ENRICHI, CELI ARNALDO GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Citação expedido e proceda à devida publicação, com 

comprovação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61023 Nr: 2160-91.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIDES COELHO PORTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAMINIO VALERIO SPECIAN - 

OAB:4367, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação formulada por 

MAURÍDES COELHO PORTILHO em desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ, declarando encerrada essa fase procedimental com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, atendendo ao 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço.Transitada em julgado, arquivem-se, com 

as anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro, 07 de dezembro de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57297 Nr: 2531-89.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ VARRASQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKEBER NAZARET VARRASQUIM PAVON, 

WEBER AUGUSTO VARRASQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIVANILDO DUARTE DE 

REZENDE - OAB:2709/MS

 Vistos.

JORGE LUIZ VARRASQUIM apresentou incidente de preferência na 

sucessão de direitos hereditários em desfavor de AKEBER NAZARET 

VARRASQUIM PAVON e WEBER AUGUSTO VARRASQUIM, ambos 

qualificados.

Antes da integração dos requeridos à lide, comparecu a parte autora ao 

feito e informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, razão 

pela qual requereu seja homologada sua desistência da ação (fls. 82).

Relatei o necessário.

 Decido.

A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, a teor do disposto no artigo 485, inciso VIII do 

CPC, sendo dispensável, no presente caso, a anuência da parte contrária, 

conforme art. 485, § 4º, do mesmo Codex, já que o requerido sequer 

foram cientificado da presente demanda.

Ante o exposto, por não vislumbrar prejuízo para qualquer das partes, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de eventuais custas 

processuais posto que defiro a gratuidade da justiça requerida às fls. 82.

 Sem condenação em honorários por inexistir litigiosidade.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 342 Nr: 159-37.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA, 

SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA & CIA LTDA, NILTON PAULO SOARES 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Visto.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65630 Nr: 2076-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PEREZ-ME, EDUARDO 

ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias e, 

após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3578 Nr: 473-70.2001.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SIQUEIRA, Maria Helena Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE MAZO 

FAVERO - OAB:10262/B, LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - 

OAB:11955, NILTON JOSÉ FERREIRA DA COSTA - OAB:62616/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo o autor carecedor de capacidade postulatória e, em 

virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular 

do processo JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c §3º do Código de 

Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor 

atualizado da causa.Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.São 

José do Rio Claro, 27 de novembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57298 Nr: 2532-74.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ VARRASQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKEBER NAZARET VARRASQUIM PAVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIVANILDO DUARTE DE 

REZENDE - OAB:2709/MS, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 PROCESSO: 2532-74.2014.811.0033

CÓDIGO: 57298

REQUERENTE: JORGE LUIZ VARRASQUIM

REQUERIDA: AKEBER NAZARET VARRASQUIM PAVON

 SENTENÇA

Vistos.

JORGE LUIZ VARRASQUIM apresentou incidente de remoção de 

inventariante em desfavor de AKEBER NAZARET VARRASQUIM PAVON.

Intimada, por seu advogado para defender-se (fls. 70), a requerida 
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manteve-se inerte.

Às fls. 79 compareceu a parte autora ao feito e informou não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual requereu seja 

homologada sua desistência da ação.

Relatei o necessário.

 Decido.

A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, a teor do disposto no artigo 485, inciso VIII do 

CPC, sendo dispensável, no presente caso, a anuência da parte contrária, 

conforme art. 485, § 4º, do mesmo Codex, já que a requerida, intimada, 

manteve-se inerte.

Ante o exposto, por não vislumbrar prejuízo para qualquer das partes, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de eventuais custas 

processuais posto que defiro a gratuidade da justiça requerida às fls. 79.

 Sem condenação em honorários por inexistir litigiosidade.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

P.R.I.C.

 São José do Rio Claro – MT, 07 de dezembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29062 Nr: 2941-89.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVV, WAV, ANVP, JLV, WP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, CARLOS MELO DA SILVA - OAB:9956/MS, RONALDO 

AIRES VIANA - OAB:6904/MS

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80145 Nr: 1614-31.2018.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o endereço encontrado na consulta bacenjud já foi 

objeto de tentativa de citação, conforme certidão de fls. 67, intimo a parte 

autora para que no prazo legal manifeste-se nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62957 Nr: 570-45.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK MADEIRAS LTDA - ME, IVETE 

CARNAVALE LOPES DE OLIVEIRA, ROGÉRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

94698015120, brasileiro(a), madeireiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de DESTAK 

MADEIRAS LTDA - ME, IVETE CARNAVALE LOPES DE OLIVEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

OMISSÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1320/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2014

 - Valor Total: R$ 486.603,80 - Valor Atualizado: R$ 481.603,80 - Valor 

Honorários: R$ 5.000,00

Despacho/Decisão: Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações 

financeiras do executado.Como se sabe, a penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título.Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.Defiro o pedido de f. 28. Cite-se o Executado Rogerio Rodrigues 

Oliveira, por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 12 de dezembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63322 Nr: 784-36.2016.811.0033

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDUIR NEVES, ZENIRA DE OLIVEIRA 
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NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - 

OAB:24548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 3518-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MORAIS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 113. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22491 Nr: 2363-97.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DE SOUZA GOMES -ME, ALENCAR DE 

SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a nobre advogada Dra. 

Carla Cristina Freitas Silva para que tome ciência acerca da nomeação 

para atuar como curadora especial do executado, bem como para que se 

manifeste no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-79.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO(A))

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quarocentos reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000569-72.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO PRIMO MOCELLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES ECCLISSATO NETO OAB - SP182700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDENI LUCAS LOCKS (RÉU)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA BARBOSA LISBOA (AUTOR(A))

JONAS BARBOSA LISBOA (AUTOR(A))

RAFAEL JUNIOR BARBOSA LISBOA (AUTOR(A))

SILVANA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON FERREIRA DE BRITO (RÉU)

J P Z BUSS - EPP (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

ciência da decisão.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-86.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MOTTA E WOSIACK ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ALMEIDA MOTTA DIAS OAB - PR47611 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONRADO SELA (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31657 Nr: 2413-21.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOMESSO SANCHES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da r. Decisão de fls. 191, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 1249-84.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ SCOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE OLIVEIRA DA 
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SILVA DE MATOS - OAB:8310

 3. Ante o exposto, REJEITO a questão preliminar invocada na Resposta à 

Acusação, e, porque inocorrente qualquer das hipóteses que 

caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 7 (sete) de maio de 2019, às 13h30min.4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)EXPEÇA-SE carta precatória para a 

Comarca de Araputanga/MT, com a finalidade de, em dia e horário a ser 

designado pelo juízo deprecado, proceder-se ao interrogatório do réu, a 

ser localizado no endereço fl. 104-verso [Av. Marechal Rondon, nº 285, 

Bairro Santo Antônio, município de Araputanga/MT], instruindo-se a 

missiva com cópias da denúncia, do inquérito policial de fls. 09/25, da 

decisão de fl. 30, da petição de fls. 74/88, da resposta à acusação de fls. 

116/118 e desta decisão.b)INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE, a(s) vítima(s) 

(se houver) e a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia à 

fl. 08.Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) 

residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no 

juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias 

listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida 

a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto 

ao juízo deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado.”].c)INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu, 

conforme procuração de fl. 77, sobre o teor da presente 

decisão.d)CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58845 Nr: 643-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ROSSATO DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:362847, JULIANO LAZZARINI MORETTI - 

OAB:184.125 OAB/SP, Mizael de Souza - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 10 (dez) 

dias úteis, manifestar-se sobre petição de fls. 357/362 e documentos de 

fls. 362-verso/394.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24328 Nr: 1549-51.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HUBNER BUSS, NELSON HUBNER 

BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FISCHER BUSS 

WEISS - OAB:14727/MT

 Vistos em correição.

1. Determino a intimação do exequente para que apresente matrícula 

atualizada do imóvel propenso à penhora, visto que a juntada às fls. 

174/175 tem como data 15.02.2013.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, com a nomeação do Executado como fiel 

depositário.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado.

b) Juntada a matrícula, elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado 

sob número 3.171 do CRI desta Comarca, nomeando-se o executado como 

fiel depositário.

c) Após, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, intimando-se, 

ainda, os devedores quanto aos termos de penhora e avaliação, bem 

como para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

d) Impossibilitada ou insuficiente a penhora, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57032 Nr: 2370-79.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO DA SILVA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORACI MOREIRA VILELE, REGINALDO 

GOMES, PAULO ALVES JANUARIO, GELZILENE DA SILVA DIAS GOMES, 

BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FONSECA DE BRITO 

- OAB:77558/MG, GERALDO MOREIRA DO PRADO - OAB:71.587/MG, 

JOSÉ REIS PEDRO - OAB:66.971/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando a certidão de fls. 64, DESTITUO Alexandre de Souza da 

nomeação de tradutor.

Por conseguinte, nomeio YAN NIKOLAS LUCYUS CLAUDYUS PIPINO, 

conforme ficha cadastral em anexo, nos termos da decisão de fl. 36.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIME-SE o advogado subscritor da petição de fls. 43/47 (Ricardo Buss 

Sonnenberg) para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se representa 

Eunice Maria Assis Januário nos autos, sendo que, em caso positivo, 

proceda a juntada do respectivo mandado procuratório.

b) INTIME-SE o tradutor nomeado do inteiro teor da presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66427 Nr: 2556-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT, CARLA 

CAMILA XAVIER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO todos os pedidos de fls. 138/140, formulado pela parte 

credora.

A uma, porque, não consta nos autos a existência de bens móveis 

automotores em nome dos devedores, para determinar o bloqueio de 

veículos em nome dos executados.

A duas, porque HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA é pessoa estranha ao feito 

executivo, não se podendo, destarte, suspender a sua CNH.

A três, porque não consta nos autos prova de que os devedores sejam 

titulares de cartões de créditos nacionais e ou internacionais a legitimar o 

cancelamento. Ademais, por entender ser medida atípica inadequada ao 

fim pretendido pelo credor (satisfação da execução), soando mais como 

forma de sanção, incompatível com o poder geral de cautela do juiz (art. 

139, IV, do NCPC).

A quatro, porque o sistema SERAJUD não se presta para averbar a 

existência da presente ação nos órgão de proteção ao crédito. O sistema 

em questão tem por fim a inclusão de restrição, levantamento temporário 

ou definitivo de restrição. A existência ou não de pendências processuais 

junto ao Poder Judiciário deve ser obtida junto ao Tribunal competente, por 

meio da emissão de certidão.

Ainda que esses argumentos não fossem o bastante, de se notar que os 

executados, até a presente data, não foram citados, embora tenha o 

credor se comprometido, desde abril de 2018, em atualizar o endereço dos 

devedores (fl. 112-verso). Essa situação processual, igualmente, impede 

a adoção de medidas alternativas mais incisivas como as listadas pelo 

credor no pleito de fls. 138/140.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente sobre o teor 

desta decisão e para, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, 
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trazer aos autos o endereço dos executados, sob pena de extinção.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 354 Nr: 170-66.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉLCIO JOSÉ ZENNI - 

OAB:3,313/PR, ALESSANDRO S. V. ZENNI - OAB:18,554-PR, DONIZETTE 

SIMÕES - OAB:12,187/PR

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via sistema BACENJUD, 

formulado pela parte credora por meio das petições de fls. 237 e 249, por 

não apresentar planilha de débito (atualizada/compreensível), capaz de 

consolidar o valor a ser constrito.

Em que pese intimada para sanar as omissão contidas na planilha de fls. 

240-verso/246 [DJe nº 10378 de fl. 248], a instituição financeira, 

novamente, apresentou cálculos com imperfeições, em virtude da 

amplitude da impressão em folha A4, o que dificulta/impossibilita apurar o 

valor a ser pesquisado junto ao Sistema BacenJud.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIME-SE o(a/s) advogado(a/s) da parte exequente, sobre o teor da 

presente decisão, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

b) CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, e 

retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76520 Nr: 3991-09.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENDINA KANAAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSÉ RECHE DE CASTILHO, JOSÉ 

EDUARDO DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora (fl. 17) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda aos embargos de fls. 76/87, 

nos termos do art. 702, § 5º, do CPC.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72192 Nr: 2255-53.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO, 

ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte exequente, através de seus advogados constituídos 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31813 Nr: 2568-24.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDES GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte executada devem ser realizadas 

em nome dos advogados Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli e Dra. Fabiula 

Müller Koenig, conforme requerido à fl. 175-verso.

b) Intime-se a exequente, através de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição e documentos juntados 

às fls. 173/174 e 175/176.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55565 Nr: 1246-61.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DE FRANCA BARROS, JSB, LSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MÉDICA ASSISTENCIAL S/C LTDA, 

TAKESHI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI DOS SANTOS SALGADO - 

OAB:11.232, ELI DOS SANTOS SALGADO - OAB:11232, ELI DOS 

SANTOS SALGADO - OAB:11232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 Vistos em correição.1. Considerando a recusa da perita nomeada, 

destituo-a da nomeação.2. Sendo assim, em substituição nomeio como 

perita a Dra. MICHELE TAQUES PEREIRA BAÇAN, Clínica Geral e 

Ginecologista, conforme ficha cadastral em anexo, devendo ser intimada 

desta nomeação para conhecimento e realização dos trabalhos..”Desde já, 

arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a título de 

honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela 

de Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ.Deverá a Senhora 

Perita apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, 

respondendo aos quesitos do juízo às fls. 151/151 verso.A fim de facilitar 

a realização dos trabalhos periciais, cópia da inicial, da contestação, e da 

impugnação, assim como dos documentos de fls. 22/92 deverão ser 

encaminhados à douta profissional.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as 

seguintes providências:a)Proceda-se com cadastramento da profissional 

médica nomeada e a intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

patrono(a/s) das partes sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se 

também, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do segundo requerido (Takeshi 

Takano) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual, juntando a competente procuração.d)Após, 

intime-se a perita médica para que agende data para realização da perícia, 

intimando-se as partes, em seguida, da data designada, observando-se 

que os quesitos formulados e cópia da inicial, da contestação, e da 

impugnação, assim como dos documentos de fls. 22/92 deverão ser 

encaminhados à perita.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes, via 

DJE, para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68200 Nr: 3525-49.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CÍCERO LOPES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ALEXIS LOUREIRO 

JÚNIOR - OAB:74.188 OAB/MG, ALVES RODRIGUES SILVA - 

OAB:151.655 OAB/MG, ANA CAROLINA PEREIRA TOLENTINO - 

OAB:161.586 OAB/MG, BÁRBARA MAGALHÃES PINTO BRASIL 

GONTIJO - OAB:164.056 OAB/MG, BRAULER DOUGLAS RODRIGUES 

FORMAGGINI - OAB:164.945 OAB/MG, EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, GABRIELA GARCIA SILVEIRA - OAB:147.072 

OAB/MG, ISOLDA MARIA VIEIRA - OAB:138.272 OAB/MG, LEONARDO 

COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103.997 OAB/MG, LUCIANA LOPES 

MACEDO - OAB:131.144 OAB/MG, MARCELA FERNANDA DE MELO 

CASTRO - OAB:159.557 OAB/MG, MATHEUS NASSER DIAS COUTO - 

OAB:150.129 OAB/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818 

OAB/MG, WALTER SILVEIRA MORAES - OAB:172.146 OAB/MG

 Vistos em correição.1. Considerando a inércia do perito nomeado, 

destituo-o da nomeação.2. Sendo assim, em substituição nomeio como 

perito o Sr. Alcides Liberali, Perito em Grafotecnia, com endereço na Rua 

Desembargador José de Mesquita, nº 255, Apto. 2003, Edifício Sunset 

Boulevard, Araés, CEP 78032-175, na cidade de Cuiabá - MT, devendo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento e realização dos 

trabalhos..”Desde já, arbitro o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) a título de honorários periciais, em obediência ao quanto disposto no 

item 3 da Tabela de Honorários Periciais da Resolução 

232/2016/CNJ.Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo pericial no prazo 

de 30 (trinta) dias, respondendo aos quesitos formulados pelas partes.3. 

Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes providências:a)Proceda-se 

com cadastramento do profissional médico nomeado e a intime da 

nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes sobre o 

teor da presente decisão.c)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada.d)Apresentado o laudo, intimem-se as partes, 

via DJE, para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos 

prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54904 Nr: 704-43.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESIO RENATO SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 Vistos em correição.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Cumpra a secretaria as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte requerida devem ser realizadas 

em nome do advogado Jorge Luis Zanon, OAB/MT 9.975-A, conforme 

requerido à fl. 119-verso.

b) Intime-se, via DJe, o advogado do requerente, ora embargado para, 

querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de 

declaração de fls. 110/119.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30267 Nr: 1021-46.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

RUBIA SIMONE LEVENTI, MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS, 

VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido de liberação dos veículos restritos através do Sistema 

RENAJUD, visto que tais bens ultrapassam, em muito, o valor da dívida, 

notadamente se considerarmos a certidão de dívida ativa de fls. 103v/104, 

onde consta que o quantum debeatur atualizado até a data de 20.02.2018 

é de R$ 9.720,20 (nove mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos), ao 

passo que existe valor penhorado em 17.10.2017, no importe de R$ 

9.306,59 (nove mil, trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) 

(fl. 101).

2. Outrossim, considerando a revogação do Provimento nº 68, de 

03.05.18, do Corregedor Geral Nacional de Justiça, que determinava a 

intimação da parte adversa antes do levantamento de valores bloqueados, 

bem como que a intimação da penhora eletrônica fora encaminhada aos 

executados (fl. 110), DEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

depositados na conta de depósitos judiciais (conforme Ofício de fl. 101).

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Junte-se o incluso Comprovante de Remoção de Restrição.

b) Expeça-se alvará para transferência dos valores bloqueados à conta 

bancária do exequente, indicada à fl. 103.

c) Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-45.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(ADVOGADO(A))

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N. 8010248-45.2016.8.11.0033 REQUERENTE: PAULO CESAR DE 

LIMA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. DESPACHO Vistos, Analisando os autos, observo que 

as partes formularam acordo para a quitação do débito (Id. 12667082), 

antes da realização da penhora online (Id. 12816036). Desta feita, antes 

de analisar o pedido de levantamento formulado pelo autor, intime-se o 

requerido, por meio dos patronos habilitados no Id. 12667082, para que se 

manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 10 de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-64.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIENE DA SILVA (TESTEMUNHA)

GENI DE SOUZA PAULA (TESTEMUNHA)

VILMAR SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

Intimo Vossa Excelência para apresentar os memoriais finais no prazo da 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-96.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDECIR MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOFRAN ARAUJO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Serve a presente, para fins de intimação de Vossa Excelência, na 

qualidade de advogada da parte promovente, para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidão do oficial de justiça (ID 

16475406).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX SANTA CLARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA VANDA F. FURIO (TESTEMUNHA)

EDNA DO SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

ELITON CARLOS ZARDO (TESTEMUNHA)

FABIO ROBERTO LOURENCO (TESTEMUNHA)

MARCOS IZAIAS (TESTEMUNHA)

ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS (TESTEMUNHA)

 

Intimo Vossa Excelência para apresentar os Memoriais Finais no prazo já 

determinado em audiência.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 097/2018-DF - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc......CONSIDERANDO 

que a Provimento 16/2017/CM, datada de 09/11/2018 e 1420/2018-PRES 

de 14/11/2018, que disciplinam normas a serem executadas durante o 

recesso forense, bem como o horário de atendimento nos Órgãos do 

Poder Judiciário de Mato Grosso (1.º e 2.º Graus), durante o período 

compreendido dos dias 20 de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, 

que será das 13 às 18 horas; R E S O L V E:Escalonar os servidores que 

irão trabalhar no recesso forense, no período compreendido de 

20.12.2018 a 06.01.2019, das 13 às 18 horas, conforme segue:Raira Dias 

Abreu – Técnica Judiciária - 2ª Vara – 20 a 21/12/2018;Pedro Vaz da Silva 

Neto – Gestor Judiciário - 2ª Vara – 20 a 23/12/2018;Clarice Viega – 

Gestora Adm. II - 2ª Vara – 24 a 27/12/2018;Zenita de Oliveira de Sousa – 

Auxiliar Judiciária - 2ª Vara – 27/12/2018;Maria da Gloria Fausto da Silva – 

Analista Judiciária – 2ª Vara – 28/12/2018 a 02/01/2019;Anoene Silva 

Magalhães Pereira – Gestora Administrativa III – 03 a 06/01/2019;Joilma 

Santos Santiago - Técnica Judiciária - 2ª Vara – 03 e 04/01/2019;Marciani 

Gandolfi – Gestora Geral – Diretoria Do Fórum – 20, 21 e 26/12/2018;A 

presente entra em vigor a partir desta data.Vila Rica - MT, 07 de dezembro 

de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz de Direito e Diretor do 

Foro

PORTARIA N. 93/2018-CNPar

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE, matrícula n. 

29513, portador do RG 1410216-1 SSP/MT e CPF n. 003.407.491-05 para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, da Segunda 

Vara da Comarca de Vila Rica, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 11 de dezembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 95/2018-CNPar

O Doutor C arlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora MARCIANI GANDOLFI, matricula 9820, 

Gestora Geral desta Comarca, estará usufruindo compensatória nos dias 

12 a 14 de dezembro de 2018.

 R E S O L V E:

 DESIGNAR a servidora Anoene Silva Magalhães Pereira, Auxiliar 

Judiciária, matricula 11859, para exercer o cargo de Gestora Geral em 

Substituição desta jurisdição, nos dias 12 a 14 de dezembro de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Vila Rica - MT, 12 de dezembro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000610-88.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA DE ARAUJO BEZERRA OAB - 147.306.184-91 

(REPRESENTANTE)

ERICK CASTELO BRANCO OAB - PE24511-D (ADVOGADO(A))

MARCELO VIEIRA LAFAYETTE BITU OAB - PE40788 (ADVOGADO(A))

EZEQUIAS DE MELO FARIAS OAB - PE47073 (ADVOGADO(A))

VANESSA MARIA VIEIRA BITU OAB - PE18251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila Rica-MT, 12 de dezembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000296-45.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO BORGHESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHINTHIA MARIA GONCALVES OAB - MT16950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Aposentadoria por Idade Rural Autos nº 1000.296-45.2018.811.0049 

Vistos. Trata-se de ação de Aposentadoria Rural por Idade, com pedido de 

tutela antecipada, proposta por GREGORIO BORGHESAN em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos anexos. 

Decido. A parte requerente espera a concessão de tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente, para recebimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, logo no início da demanda, 

haja vista entender ser possuidora desse direito. Para a concessão dos 

efeitos da tutela antecipada em caráter de urgência, necessário, pois, a 

comprovação de informações que demonstrem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, como 

meio de garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, a tutela de 

urgência é um instituto que foi introduzido no direito processual civil e, 

mesmo diante de uma cognição pouco profunda (não exauriente), como no 

presente caso, ao concedê-la, deve-se ter a quase certeza de que se a 

demanda fosse julgada nesse momento, a parte autora sairia vitoriosa. É o 
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que estabelece o artigo 300, § 3.° , do Código de Processo Civil: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, entendo imprescindível a 

produção de prova testemunhal para fazer um juízo de valor seguro 

acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a obtenção 

do benefício pleiteado, eis que a antecipação dos efeitos da tutela antes 

de encerrada a instrução processual se faz temerária. Neste sentido, 

colaciono alguns julgados recentes de nossos Tribunais: “INSS. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

FIXAÇÃO EM DATA PRETÉRITA. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE 

VALORES EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE LIMINAR. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado 

poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença sobre a verossimilhança da alegação e haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Os 

pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital 

e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão por meio de 

precatório ou requisição de pequeno valor. 3. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJAM - AI: 4000805-72.2015.8.04.0000, Relatora: 

Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de 

Julgamento: 28/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

28/03/2016)”. (grifo nosso). “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INSS. TUTELA DE 

URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO 

DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. Nos termos da norma estabelecida no caput 

do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), 

poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". V.V.: Se houve o preenchimento 

dos requisitos indicados no art. 300 do Código de Processo Civil, o pedido 

de tutela de urgência antecipada para restabelecimento do benefício 

auxílio-doença deve ser deferido. 2. Prestigiando-se o princípio do mal 

maior, a medida deve ser concedida ainda que seja irreversível, mormente 

porquanto se trata de verba de natureza alimentar. (TJMG - AI 

10000160388658001, Relatora: Desembargadora Cláudia Maia, Data de 

Julgamento: 07/03/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/03/2017)”. (grifo nosso). Para aferir se a parte autora tem o 

direito que alega, provas deverão ser colhidas. Nesse passo, em cognição 

sumária, é importante frisar que a discussão em pauta reclama maior 

dilação probatória, eis que os documentos acostados aos autos pelo 

Autor não exibem a imperiosa certeza de que a requerente quedar-se-ia 

vencedora se fosse proferida a sentença neste instante. Ante o exposto, 

INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente. 

CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as advertências do 

artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias e será 

contado a partir da juntada da precatória aos autos. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se. Vila Rica/MT, 10 de dezembro de 

2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62676 Nr: 2625-81.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO COSTA E GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERONI DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 “Vistos. Por se tratar de demanda que envolve matéria de fato (acidente 

de trânsito), verifico que a pericia não tenha requerida pelas partes, 

embora entenda que pudessem auxiliar no deslinde da causa. Sobre o 

quanto já instruído neste feito, o requerimento do autor no sentido da 

possível juntada de fotografias coloridas do acidente, e conveniente para 

instrução na medida em que fotos coloridas das fls. 19/20, podem melhor 

demonstrar o ponto de partida e o percurso da frenagem do veiculo do 

requerido. Assim defiro o requerimento da parte autora e concedo o prazo 

de 05 dias para juntada das fotos coloridas inicialmente juntadas em preto 

e branco. Não havendo outras diligencias desde já declaro encerrada a 

instrução, devendo a secretaria independente de novas deliberações, 

após o prazo a cima intimar as partes para alegações finais, começando 

pelo requerente. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55426 Nr: 1682-98.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI NERYS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAURI NERYS DE OLIVEIRA, Cpf: 

91801680191, Rg: 1373833-0, Filiação: Adalgisa Nerys de Oliveira e 

Domingos Gonçalves de Oliveira, data de nascimento: 05/06/1977, 

brasileiro(a), natural de Canarana-MT, convivente, operador de máquinas, 

Telefone (66) 96387261. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CONSTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NA DATA 

DE 21 DE JUNHO DE 2016, NA COMUNIDADE TORRE, SANTA 

TEREZINHA-MT O DENUNCIADO AMAURI NERYS DE OLIVEIRA AGINDO 

COM "ANIMUS LAEDENDI" OFENDEU A INTEGRIDADE CORPORAL DA 

VÍTIMA LUCIANA RODRIGUES DE CARVALHO INCURSANDO NA PRÁTICA 

DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 129 §9º C/C ARTIGO 61, INCISO II "A" 

AMBOS DO CÓDIGO PENAL. A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 31 DE JULHO 

DE 2017.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a resposta de ofício, juntado às fls. 

74.Defiro o pedido Ministerial de fls. 69, cite-se o réu por edital, nos termos 

do artigo 361 do CPP.Transcorrido o prazo sem resposta do réu, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para os fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 07 de dezembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18059 Nr: 1095-23.2009.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAEL MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:124961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora para manifestar-se com urgência a cerca do valor do RPV 

excedente a 60(sessenta) salarios minimos, se renuncia o valor 

excedente ou requer a expedição de Precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 66478 Nr: 1828-71.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES DA SILVA ALENCAR SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar a defesa, acerca da audiência de 

continuação designada para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 14h00min, 

neste Fórum local, conforme despacho de fls. 212.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66097 Nr: 1627-79.2018.811.0049

A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAYA CEZAR FARIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Nos termos da lehgislação vigente e do Prov. 52/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação do patrono do autor do fato, para tomar ciência da 

audiência preliminar, designada para o dia 29 de janiero de 2019, às 

10h15min.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 046/2018/DF. - Estabelecer a Escala de Plantão Judiciário 

dos servidores desta comarca de Alto Garças, durante o Recesso:

* A Portaria nº 046/2018/DF. completa ,encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 047/2018/DF.

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - Juiz de Direito Diretor do 

Fórum da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o teor da Portaria 042/2018/DF datada de 14 de 

novembro de 2018, que designou o período de 14 de novembro a 13 de 

dezembro de 2018 para realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA no Foro 

Judicial;

CONSIDERANDO que o período designado não foi suficiente para 

realização da Correição em todos os feitos Judiciais;

RESOLVE:

I – P R O R R O G A R pelo prazo de cinco (05) dias a CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA no Foro Judicial, Administrativo e Cartório Distribuidor e 

Contador para o período de 14 de dezembro de 2018 a 18 de dezembro de 

2018.

II – A pauta das audiências designadas para o período da correição serão 

realizadas normalmente, sem nenhum prejuízo.

III - D E S I G N A R o servidor GERSON NUNES DOS SANTOS – Gestor 

Judiciário, para acompanhar e secretariar os trabalhos correcionais.

IV – C O N V I D A R e comunicar o representante do Ministério Público, a 

OAB / MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados e pessoas do povo 

para acompanhar a correição, podendo apresentar reclamações e / ou 

sugestões por escrito.

VI – Afixe-se cópia da presente em lugar de costume e de acesso ao 

público.

VII – Encaminhe-se cópia da presente a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Alto Garças, 12 de 

dezembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito - Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 48/2018/DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - Juiz de Direito e Diretor 

do Fórum da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o elevado número de processos não correicionados;

CONSIDERANDO a necessidade de otimização da prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO o Ofício 125/2018-DF, datado de 08/10/2018, solicitando 

a prorrogação da correição, encaminhado a Egrégia Corregedoria Geral 

em 11/10/2018;

CONSIDERANDO o deferimento da Corregedora Maria Aparecida Ribeiro, 

nos autos do Termo da Correição nº 200/2018-DOF, em resposta ao ofício 

n°. 125/2018-DF.

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias a CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA, fixando o termino para o dia 14 de novembro de 2018.

Art. 2º - RATIFICAR, os demais termos da Portaria 37/2018-DF.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Garças, 12 de dezembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58925 Nr: 2038-67.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11.548/MT

 Cód. 58925

 Vistos em correição.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para 07 de fevereiro de 2019, às 15h45min. Notifique o 

juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58924 Nr: 2037-82.2018.811.0035

AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Misael Borges Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 
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OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 58924

 Vistos em correição.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para 07 de fevereiro de 2019, às 15h15min. Notifique o 

juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58447 Nr: 1874-05.2018.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 07.02.2019 às 16:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58447 Nr: 1874-05.2018.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DecidoII – DO RECEBIMENTO DA INICIAL E TRAMITAÇÃO DO FEITORecebo 

a petição inicial, eis que preenche os requisitos legais.Determino o 

processamento do feito em segredo de justiça, por força do contido no art. 

189, II, do Novo Código de Processo Civil.Postergo a análise do pedido 

revisional de alimentos para momento posterior a audiência conciliatória.III 

– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOTendo em vista a instalação do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como 

analisando o objeto dos presentes autos, nos termos do art. 334 do Novo 

Código de Processo Civil e diante da manifestação de interesse na auto 

composição da parte requerente remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim 

de convidar às partes e seus advogados a se fazerem presentes na 

Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte requerida e intimem-se 

as partes para que compareçam à audiência acompanhada de seus 

respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada 

de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos 

em lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se 

os autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, vista ao MP para 

manifestação e, após, volvam-me conclusos para deliberações. A 

presente decisão vale como citação e intimação do requerido. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46289 Nr: 189-94.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Francesco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58922 Nr: 2035-15.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADOS DE MATO GROSSO E 

MATO GROSSO DO SUL- SICOOB FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian de Arruda Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:OAB-MT 6808, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:OAB-MT 8202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos para o Requerente efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça por meio do site, 

www.tjmt.jus.br, nas opções "emissão de guias online", diligências, para 

expedição do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57710 Nr: 1597-86.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIEL VINICIOS CUSTÓDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:

 Cód.: 57710

DECISÃO/OFÍCIO Nº 2553/18.

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de 

internação do acusado ADRIEL VINÍCIOS CUSTÓDIO DOS SANTOS em 

clínica especializada para tratamento, sob alegação de que o acusado é 

portador de esquizofrenia.

Laudo médico atestando a esquizofrenia do acusado juntado à ref. 28 dos 

autos.

O MPE à ref. 33 manifestou-se pelo indeferimento da revogação da prisão 

preventiva do acusado, bem como pela realização de transferência do 

custodiado para estabelecimento penal no Estado de Mato Grosso que 

propicie a realização de seu tratamento de saúde.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, verifica-se que o acusado necessita de tratamento 

especializado em estabelecimento adequado, devido às suas crises de 

alucinações e agressividade nas dependências da Cadeia Pública local.

 Nesse sentido é o laudo médico emitido pela médica Dra. Vanessa C 

Brazam (ref. 28), em que solicita a internação do detento para tratamento 

psiquiátrico devido a sua esquizofrenia, declarando ainda que há 02 (dois) 

meses o acusado vem apresentando alucinações auditivas, agitação 

psicomotora, desorientação no tempo e espaço, ideias desconexas, 

agressividade, podendo por em risco a sua vida e à vida de terceiros.

Em relação à segregação cautelar do preso, em vista da natureza 

excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da 

sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base 

em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos 

previstos nos art. 312 do Código de Processo Penal, o que fora 

devidamente realizado na ocasião do decreto preventivo do acusado à 

ref. 02 dos autos. Deverá ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas 

quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, 

como é o caso dos autos. Vejamos.

Conforme anteriormente explanado, verifica-se que a prisão preventiva do 

acusado fora adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com 

base em elementos concretos, quais sejam garantia da ordem pública e 

aplicação da lei penal, evidenciada pela possível reiteração de suas 

condutas delitivas, especialmente diante do fato de envolvimento 

pretéritos, conforme declaração do próprio acusado em seu depoimento, 

em que informou que já cometera outro crime de roubo na Comarca de 

Rondonópolis/MT (ref. 02).

Assim, evidente que a soltura do réu implica em risco para a coletividade, 

abalando a ordem pública, tornando-se inviável a substituição da prisão 

preventiva por medidas menos gravosas, dado que ineficazes.

 Por outro lado, o atual estado de saúde do acusado merece atenção 

especial.

Apesar de, neste momento, não haver nenhum laudo médico requisitado 

por este juízo, é certo que o noticiado no feito, em especial o laudo médico 

juntado pela defesa do acusado à ref. 28, é suficiente para se presumir a 

vulnerabilidade do acusado.

 O conjunto indiciário é revelador de uma já realizada agressividade a bens 

jurídicos relevantes (vida), inclusive à sua própria, cuja predição de 

comportamentos futuros análogos não pode ser desconsiderada em razão 

da própria sintomatologia das atitudes desviadas apresentadas pelo 

acusado.

Também não se pode olvidar a efetiva existência de risco de reiteração na 

conduta comportamental agressiva do acusado, fato que corrobora a 

necessidade de que o acusado deva ser mantido em tratamento contínuo 

de saúde.

Em que pese haver previsão legal quanto à substituição da prisão 

preventiva por outras medidas cautelares (art. 282, do CPP), dentre elas a 

possibilidade de internação do acusado, no que diz respeito ao estado de 

saúde a lei a autoriza apenas em situações peculiares, notadamente 

quando o réu se encontra acometido de doença grave aliado, ainda, à 

impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que 

se encontra, o que não é o caso dos autos, vez que, existem 

estabelecimentos prisionais preparados a disponibilizar ao reeducando o 

tratamento necessário, razão pela qual, a transferência do reeducando 

para estabelecimento adequado é medida que se impõe.

Se faz necessário ressaltar ainda a deficiência do Estado em atender o 

preso nestas condições e onde se encontra, ou seja, na Cadeia Pública 

desta cidade de Alto Garças/MT, a qual não possui atendimento médico 

adequado na hipótese, revelando ser necessária a sua transferência para 

unidade que promova o tratamento de sua saúde adequado ao acusado.

Ante ao exposto e em consonância à quota ministerial levada à efeito à 

ref. 33, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva com a 

aplicação da internação almejada a título de cautelar pessoal diversa da 

prisão.

Todavia, DETERMINO a transferência do custodiado para estabelecimento 

penal no Estado do Mato Grosso que propicie a realização de seu 

tratamento de saúde. Desde já, AUTORIZO a transferência do detento 

ADRIEL VINÍCIOS CUSTÓDIO DOS SANTOS para o estabelecimento penal 

em que se atestar a vaga.

Para tanto, OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos de Mato Grosso e a Diretora da Cadeia Pública local para que 

tomem as medidas necessárias para transferência do acusado.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO À DIREÇÃO DA CADEIA E 

DEMAIS INSTITUIÇÕES.

Cientifique o Ministério Público e a Defensoria Pública.

VALE A PRESENTE COMO OFÍCIO NO QUE COUBER.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38715 Nr: 738-75.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, aos cinco de dezembro de dois mil e 

dezoito (05-12-2018), às 16h30min na Sala de Audiência da Comarca de 

Alto Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas e ausência da testemunha Dirce Ribeiro de Souza eis que 

não fora intimada para a oralidade conforme ref. 31 dos autos.Dada a 

palavra ao Ministério Público este se manifestou nos seguintes termos: 

“M.M Juiz, insisto na oitiva da testemunha Dirce Ribeiro de Souza, Zildene 

Cruz de Araújo e Maria Aline da Conceição Ferreira, requerendo a 

condução coercitiva das duas ultimas .”Dada à palavra a defesa esta se 

manifestou nos seguintes termos: “M.M Juiz, insisto na oitiva da 

testemunha Ledir Maria Carvalho, bem como pugno pela inversão na oitiva 

das testemunhas de defesa nesta oportunidade, em aproveitamento do ato 

processual. ”.DELIBERAÇÕESEm seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: 

“Vistos em correição. Designo audiência de instrução e julgamento em 

continuação para a oitiva das testemunhas Dirce Ribeiro de Souza, Zildene 

Cruz de Araújo, Ledir Maria Carvalho, Maria Aline da Conceição Ferreira e 

interrogatório do denunciado para o próximo dia 26 de fevereiro de 2019, 

às 09h00. Intime-se as testemunhas faltantes, bem como defiro desde já a 

condução coercitiva das testemunhas Zildene Cruz de Araújo e Maria 

Aline da Conceição Ferreira. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Às 

providências.”Nada mais havendo consignar, por mim, Hércules de Paula 

Carvalho, estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de 

D i r e i t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

________________________________ Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. 

M o i s é s  B a r b o s a  d e  Q u e i r o z  P r o m o t o r  d e  J u s t i ç a 

Advogado______________________________ José Carlos de Araújo 

Denunciado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 1565-81.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Maquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856, Leya Souza da Cruz - OAB:8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.02.2019 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 1565-81.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Maquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856, Leya Souza da Cruz - OAB:8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/intimação, visando a intimação para a 

solenidade aprazada, por meio de guia a ser expedida acessando o menu 

Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-94.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO NOGUEIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO(A))

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO(A))

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança movida por FREDERICO 

AUGUSTO NOGUEIRA DE MENDONÇA em desfavor de BANCO ITAUCARD 

S/A, todos já qualificados nos autos. Conforme petição de (ID.11356502) 

acostada nos autos, o exequente informou o pagamento do débito. 

Fundamento e decido. Considerando-se que o exequente requereu a 

extinção da ação tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, 

conforme petição de (ID.113506502), nos termos do art. 924, inciso II, do 

NCPC, JULGO extinta a presente execução com resolução do mérito. 

Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, conforme 

requerido na petição retro. Sem custas e honorários na forma da lei. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener Leopoldo da Silva Coelho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-64.2010.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONIS RESENDE MACHADO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

HILANA RIBEIRO DRUMMOND BORGES OAB - SP0221847A 

(ADVOGADO(A))

DECISÃO. Vistos, etc. Considerando-se a data da ultima atualização do 

débito que remonta ao ano de 2015, intime-se o exequente para 

atualização do débito, após, com a juntada, intime-se o Executado sobre o 

calculo apresentado, requerendo o que direito e em seguida conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz 

de Direito

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 11/2018/DF - tornar público o resultado dos candidatos habilitados por 
meio de análise dos documentos apresentados no período de 20/08/2018 a 
14/09/2018, em conformidade com o Edital nº 08/2018-DF e Provimento 16/2016-
CM, de 27/07/2016, com sua classificação, após análise dos recursos:EDITAL Nº 
12/2018/DF - resolve tornar público o resultado dos candidatos habilitados 
por  meio  de análise   dos  documentos  apresentados  no  período  de

período de 

20/08/2018 a 14/09/2018, em conformidade com o Edital nº 07/2018-DF e 
Provimento 06/2014-CM, de 03/07/2014, com sua classificação, após análise 
dos recursos
* Os Editais n° 11/2018/DF e nº 12/2018/DF completos, encontram-se no 
Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.
Clique aqui (Edital 11/2018/DF)               Clique Aqui (Edital 12/2018/DF)
Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 332-77.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS, KRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Considerando a soltura do executado e a existência de saldo devedor em 

atraso da pensão alimentícia, designo audiência de conciliação para o dia 

6 de fevereiro de 2019, às 12h45min (MT).

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41606 Nr: 879-49.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente ação envolve as mesmas partes, causa de 

pedir e pedido dos autos Código 34373, além do período de cobrança 

deste (Código 41606) estar abrangido naquele (Código 34373), conforme 

demonstrativo de cálculo realizado pelo Contador Judicial na Ref. 26 

daqueles autos, DECLARO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, em razão da litispendência.

SEM CUSTAS.

Os honorários do advogado dativo serão arbitrados nos autos Código 

34373.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30170 Nr: 1027-36.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LANdS, KPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS DA SILVA - 

OAB:8707/MS, Neilo Nunes Barbosa - OAB:9114/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: Defiro o pedido. Sai o advogado da parte exequente intimado 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao valor atual da 

pensão alimentícia em atraso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30169 Nr: 1026-51.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANdS, KPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS DA SILVA - 

OAB:8707/MS, Neilo Nunes Barbosa - OAB:9114/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT
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 SENTENÇA: Considerando que a presente ação envolve as mesmas 

partes, causa de pedir, pedido, e período de cobrança dos autos Código 

30170, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem julgamento de mérito, em 

razão da LITISPENDÊNCIA, nos termos do art. 485 do CPC. SEM CUSTAS 

em razão da gratuidade. Os honorários do advogado dativo serão 

arbitrados nos Autos 30170. Publicada em audiência saindo os presentes 

intimados. Considerado a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, TRASLADE-SE cópia dos documentos juntados as fls. 

51-65 para os autos Código 30170, desapensem-se e arquivem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 858-83.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cesar Mercado Baca, Lauri Cavalheiro 

Ajala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela - 

OAB:Mat. 100184, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT, 

Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO CESAR MERCADO BACA, Rg: 

00981078, Filiação: Angelo Mercado Baca e Leandra Jorgina Baca, data 

de nascimento: 13/12/1977, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

solteiro(a), funileiro e atualmente em local incerto e não sabido LAURI 

CAVALHEIRO AJALA, Filiação: Matias Ajala e Luci Cavalheira, data de 

nascimento: 24/04/1974, brasileiro(a), natural de Porto Esperança-MS, 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Cód. nº 22046SENTENÇA O Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso ofereceu denúncia em face de ROBERTO CESAR MERCADO 

BACA e LAURI CAVALHEIRO AJALA pela prática do crime previsto no 

artigo 157, parágrafo 2°, incisos I, II e V, c/c art. 29 do Código Penal, 

porque:No dia 07 de outubro de 2011, por volta das 14h45min, na avenida 

Macário Subtil de Oliveira, centro, nesta Cidade e Comarca de Alto Taquari, 

agindo em conjunto, mediante ameaça de causar mal injusto e grave 

exercida com emprego de arma de fogo apreendida (fls.28), teriam 

subtraído para si um celular Marca Motorola, de valor aproximado R$ 

400,00, uma corrente de ouro com pingente, avaliada em R$ 7.000,00, uma 

cártula de crédito no valor de R$ 170,00 e a importância de R$ 30.765,00 

em moeda corrente, tudo conforme auto de apreensão de (fls.28/32 e 

52/53).A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.Recebida a 

denúncia em 26/11/2011 (fls.75).Com as informações que o réu Lauri 

atribuiu a si falsa identidade, a denúncia foi aditada (fls.85/87), em decisão 

de (fls.88) foi recebido o aditamento da denúncia para retificar o nome do 

réu LAURI CAVALHEIRO AJALA, permanecendo inalterados os demais 

itens da peça acusatória.Devidamente citados, os réus apresentaram 

defesa prévia (fls.189-verso).Realizada audiência na data de 02/05/2012, 

foi revogada a prisão preventiva dos réus. Durante a instrução processual 

foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas.Os acusados não foram 

interrogados, pois conforme certidões de (fls.500 e 511) não foram 

localizados, mesmo advertidos da obrigação de manter seu endereço 

atualizado, estes não a cumpriram.Em seguida, o Ministério Público 

apresentou memoriais escritos e insistiu na condenação, nos exatos 

termos da denúncia, bem como pugnou pela decretação da revelia e pela 

prisão preventiva dos réus. A Defesa, por sua vez, postulou pela 

desclassificação para o crime de furto qualificado, ou alternativamente, 

pela fixação da pena no mínimo legal.É o relatório DECIDOI – DA 

REVELIAConsiderando-se que é obrigação dos réus manterem seu 

endereço atualizado, nos termos do art.367, do CPP, DECRETO A REVELIA 

dos réus ROBERTO CESAR MERCADO BACA e LAURI CAVALHEIRO 

AJALA.Em relação ao crime de roubo, observo que a materialidade restou 

comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Entrega, Exame de 

Eficiência de Arma de Fogo, Termo de Apreensão, Termo de Avaliação, e 

pelas oitivas das vítimas e testemunhas tanto na fase policial quanto na 

fase judicial. As declarações das vítimas são firmes no sentido de que 

tiveram um celular Marca Motorola, de valor aproximado R$ 400,00, uma 

corrente de ouro com pingente, avaliada em R$ 7.000,00, uma cártula de 

crédito no valor de R$ 170,00 e a importância de R$ 30.765,00 em moeda 

corrente, subtraídos mediante grave ameaça exercida com emprego de 

arma de fogo.Igualmente, em relação à autoria, verifico que não há 

dúvidas quanto à execução do crime pelos acusados.Ao ser ouvida em 

juízo, a vítima ADHA KEROLAINE DE SOUZA MACIEL foi categórica em 

afirmar que no dia dos fatos teve um celular Marca Motorola, uma corrente 

de ouro com pingente, uma cártula de crédito no valor de R$ 170,00 e a 

importância de R$ 30.765,00 em moeda corrente, bens de propriedade sua 

e de seu esposo, subtraídas pelos acusados, os quais lhe ameaçaram 

com o emprego de uma arma de fogo, melhor descrita às (fls.28).As 

testemunhas, bem como a vítima GREGÓRIO TOLENTINO MORETTI DE 

ALMEIDA ouvidas em juízo, confirmaram a versão apresentada pela vítima 

ADHA. Por esta razão, não se sustenta a tese da defesa de 

desclassificação para o crime de furto, pois, conforme visto acima, a 

subtração ocorreu mediante grave ameaça às vítimas.Confira:RECURSO 

DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – RECURSO 

DA DEFESA – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO 

AGENTE – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA DEMONSTRAM A 

AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO 

CRIME CIRCUNSTANCIADO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE 

– COMPROVAÇÃO DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADA – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Os Tribunais Superiores já firmaram 

entendimento de que é dispensável a posse mansa e pacífica para a 

consumação dos crimes contra o patrimônio, com fulcro na teoria da 

amotio, segundo a qual se considera consumado o crime de roubo no 

momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que haja 

perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da 

esfera de vigilância da vítima. (TJMT – Ap 113355/2017, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).Ao ser ouvido na fase policial, o 

acusado LAURI confessou a prática do delito. Já o réu ROBERTO na fase 

policial reservou-se o direito de permanecer em silêncio.Igualmente, não 

obstante a oportunidade constitucional dada aos réus de se defenderem 

em juízo, estes optaram pelo caminho da revelia.Ademais, no transcurso 

da instrução processual, não foi apresentada em juízo versão plausível 

capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório e refutar os fatos 

narrados na denúncia.Ressalto ainda, que é pacífico o entendimento sobre 

a desnecessidade de perícia em arma de fogo para a aplicação da 

majorante do emprego desta, em referida conduta. Neste sentido:HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE 

ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA 

SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS). MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA 

LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. 

MAJORANTE MANTIDA. REEXAME DE PROVAS. REGIME INICIAL 

FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. 

APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL - CP. PEDIDO 

PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas 

corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser 

conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, 

considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito 

para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A 

Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o 

entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de 

arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando 

comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em 

apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante 

em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que 

foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que 

afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. 3. A jurisprudência 

desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a configuração da 

majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima 

deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob 

pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. 

Precedentes. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base 

nas provas dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento de 

pena, sobretudo porque as vítimas permaneceram subjugadas por mais de 

2 (duas) horas e também foram trancadas em um quarto, tempo relevante 

e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como
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se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado 

de provas, inviável em sede de habeas corpus. 4. Inalterada a dosimetria 

da pena aplicada aos pacientes, fica prejudicado o pedido de 

abrandamento do regime prisional, porquanto, estabelecida a reprimenda 

corporal em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial 

fechado é o adequado, consoante disciplina o art. 33, § 2º, a, do Código 

Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 

01/08/2018).Destarte, impõe-se a condenação dos acusados em relação 

ao crime de roubo imputado nos exatos termos da denúncia.Das 

majorantes do crime de rouboEm relação à majorante prevista no inciso I 

do artigo 157 do Código Penal, observo que há elemento sólido no sentido 

de evidenciar a utilização de uma arma de fogo, tornando desnecessária a 

realização de perícia, em decorrência de sua natural potencialidade lesiva, 

bem como a utilização deste artefato importa na capacidade de impor 

maior temor à vítima e diminuir sua capacidade de resistência.Igualmente, 

no que diz respeito à majorante prevista no inciso II do artigo 157 do 

Código Penal, verifico que durante a instrução processual as testemunhas 

e as vítimas foram uníssonas em afirmar que eram dois os executores do 

assalto, fato este inclusive confessado na fase policial pelo réu LAURI. 

Logo, a incidência da majorante de concurso de pessoas deve ser 

aplicada.Da mesma sorte, à majorante prevista no inciso V do artigo 157 

do Código Penal, deve ser aplicada, tendo em vista que durante a 

instrução processual as vítimas foram uniformes em afirmar que ficaram 

pelo menos 1h30min. em poder dos executores do assalto, fato este 

confirmado pelas testemunhas ouvidas, tanto na fase policial quanto em 

juízo. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia 

para condenar os acusados ROBERTO CESAR MERCADO BACA e LAURI 

CAVALHEIRO AJALA, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, 

incisos I, II e V, do Código Penal.Atento aos princípios constitucionais e às 

diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo à dosimetria da pena.1. Pena 

do réu ROBERTO CESAR MERCADO BACANa primeira fase verifico 

culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pois 

as vítimas relataram que vivenciaram momentos de extremo terror, ficando 

sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa, 

inclusive, havendo troca de tiros e perseguição policial. Tais fatos 

demonstram conduta que extrapola o tipo normal do crime de roubo. Não 

há elementos técnicos nos autos capazes de verificar a personalidade do 

réu. É reincidente, porém, tal circunstância será valorada na segunda fase 

de aplicação da pena. A existência de mais de 8 ações penais 

(fls.525/528), relativas a crimes de roubo e violência contra mulher, 

demonstram péssima conduta social, pois indica que o réu sobrevive às 

custas da prática de delitos. Por fim, não há provas de que as vítimas 

tenham contribuído para a prática do crime. Assim, fixo a pena-base em 6 

(seis) anos 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento 

de 14 (quatorze) dias-multa.Na segunda fase de aplicação da pena não há 

circunstância atenuante, entretanto, verifico a ocorrência da circunstância 

agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime 

depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime 

anterior (Autos 001.06.054291-9 – 1ª Vara Criminal de Campo Grande/MS 

e Autos001.07.004849-6 – 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS – 

fls.525), elevando-se a pena em 8 (oito) meses, passando-a ao patamar 

de 7(sete) anos 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 

ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.Na terceira fase não existe 

causa de diminuição de pena a ser apreciada. Por sua vez, incidem três 

causas de aumento, quais sejam, o emprego de arma (inciso I), concurso 

de agentes (inciso II) e a restrição da liberdade das vítimas (inciso V). 

Sobre a presença de mais de uma causa de aumento de pena no crime de 

roubo três correntes se formaram a respeito, vejamos: a primeira entende 

que uma das majorantes deve servir para a aplicação do percentual de 

aumento previsto pelo § 2º do artigo 157 e as demais devem ser 

consideradas para efeito de fixação da pena-base; a segunda corrente 

entende que o número de majorantes existentes é que permite o aumento 

mínimo de um terço indo em direção ao aumento máximo de metade; a 

terceira entende que a existência de mais de uma causa de aumento por si 

só não significa a elevação necessária da pena. Nesse ponto, filio-me a 

terceira corrente, uma vez que o que deve ser considerado é a gravidade 

das causas de aumento e não a sua quantidade. Aliás, esse tem sido o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: A presença de três 

majorantes no crime de roubo (emprego de arma de fogo, concurso de 

agentes e restrição à liberdade da vítima) não é causa obrigatória de 

majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, a menos 

que seja constatada a existência de circunstâncias que indiquem a 

necessidade da exasperação, o que não se deu na espécie. Precedentes 

desta Corte. HC 97374/SP Habeas Corpus 2007/0305388-7 - Ministra 

Laurita Vaz – Quinta Turma – j. 06/03/2008.Diante disso, considerando o 

emprego de arma, o concurso de duas ou mais pessoas e a restrição da 

liberdade das vítimas, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 

o patamar de 9 anos 10 meses e 16 dias de reclusão e ao pagamento de 

21 dias-multa.Assim, fica o acusado ROBERTO CESAR MERCADO BACA 

definitivamente condenado à pena de 9 (nove) anos 10 (dez) meses e 16 

(dezesseis) diasde reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) 

dias-multa.Ante a falta de informações sobre a situação financeira do 

acusado, fixo o valor do dia multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.Em relação ao regime 

inicial, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da 

existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o 

REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento de pena.DECRETO a prisão 

preventiva do acusado, uma vez que restou demonstrada a gravidade em 

concreto do delito, especialmente pelo depoimento das vítimas, que 

relataram que ficaram sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a 

empreitada criminosa. Restou demonstrada ainda a periculosidade do 

agente e sua propensão à prática de crimes, ante a existência de 

condenações criminais com trânsito em julgado e ações penais em 

andamento.Diante da prática de crime com grave ameaça, da existência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pena aplicada ser superior a 4 

anos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.2. 

Pena do réu LAURI CAVALHEIRO AJALA Na primeira fase verifico 

culpabilidade elevada, capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pois 

as vítimas relataram que vivenciaram momentos de extremo terror, ficando 

sob a mira de arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa, 

inclusive, havendo troca de tiros e perseguição policial. Tais fatos 

demonstram conduta que extrapola o tipo normal do crime de roubo. Não 

há elementos técnicos nos autos capazes de verificar a personalidade do 

réu. É reincidente, porém, tal circunstância será valorada na segunda fase 

de aplicação da pena. A existência de mais de 5 ações penais 

(fls.529/530), relativas a crimes de roubo, demonstram péssima conduta 

social, pois indica que o réu sobrevive às custas da prática de delitos. Por 

fim, não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do 

crime. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos 4 (quatro) meses e 6 

(seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.Na 

segunda fase verifico a existência da circunstância atenuante da 

confissão. Contudo, diante do disposto no art. 67 do Código Penal, em 

razão do concurso existente, e por ser preponderante, aplico somente a 

agravante da reincidência, uma vez que o acusado cometeu novo crime 

depois de transitada em julgado sentença que o condenou por crime 

anterior (Autos 2306-88.2005.811.0064 – 2ª Vara Criminal de 

Rondonópolis/MT e Autos001.02.006415-0 – 2ª Vara Criminal de Campo 

Grande/MS – fls.529), elevando-se a pena em 8 (oito) meses, passando-a 

ao patamar de 7(sete) anos 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de 

reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Na terceira fase 

não existe causa de diminuição de pena a ser apreciada. Por sua vez, 

incidem três causas de aumento, quais sejam, o emprego de arma (inciso 

I), concurso de agentes (inciso II) e a restrição da liberdade das vítimas 

(inciso V). Sobre a presença de mais de uma causa de aumento de pena 

no crime de roubo três correntes se formaram a respeito, vejamos: a 

primeira entende que uma das majorantes deve servir para a aplicação do 

percentual de aumento previsto pelo § 2º do artigo 157 e as demais devem 

ser consideradas para efeito de fixação da pena-base; a segunda 

corrente entende que o número de majorantes existentes é que permite o 

aumento mínimo de um terço indo em direção ao aumento máximo de 

metade; a terceira entende que a existência de mais de uma causa de 

aumento por si só não significa a elevação necessária da pena. Nesse 

ponto, filio-me a terceira corrente, uma vez que o que deve ser 

considerado é a gravidade das causas de aumento e não a sua 

quantidade. Aliás, esse tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça: A presença de três majorantes no crime de roubo (emprego de 

arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) não 

é causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do 

mínimo previsto, a menos que seja constatada a existência de 

circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não 

se deu na espécie. Precedentes desta Corte. HC 97374/SP Habeas 

Corpus 2007/0305388-7 - Ministra Laurita Vaz – Quinta Turma – j. 
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06/03/2008.Diante disso, considerando o emprego de arma, o concurso de 

duas ou mais pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), passando-a para o patamar de 9 anos 10 meses 

e 16 dias de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa.Assim, fica o 

acusado LAURI CAVALHEIRO AJALA definitivamente condenado à pena 

de 9 (nove) anos 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) diasde reclusão e ao 

pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.Ante a falta de informações 

sobre a situação financeira do acusado, fixo o valor do dia multa no 

mínimo legal, isto é, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato.Em relação ao regime inicial, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal, diante da existência de três circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, estabeleço o REGIME INICIAL FECHADO para o 

cumprimento de pena.DECRETO a prisão preventiva do acusado, uma vez 

que restou demonstrada a gravidade em concreto do delito, especialmente 

pelo depoimento das vítimas, que relataram que ficaram sob a mira de 

arma de fogo dos réus durante toda a empreitada criminosa. Restou 

demonstrada ainda a periculosidade do agente e sua propensão à prática 

de crimes, ante a existência de condenações criminais com trânsito em 

julgado e ações penais em andamento, bem como informações de que 

este é foragido do sistema prisional deste Estado.Diante da prática de 

crime com grave ameaça, da existência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis e da pena aplicada ser superior a 4 anos, deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos bem como 

deixo de conceder a suspensão condicional da pena.Disposições 

finaisEXPEÇA-SE MANDADO de PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos 

réus.Considerando a revelia dos réus expeça-se edital de intimação da 

sentença.Tendo em vista a existência no processo de arma e munições 

(fls.29), encaminhe-as ao Comando do Exército para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, nos 

termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.Certificado o trânsito em julgado: I – 

Expeça-se Guia de Execução Definitiva; II – Procedam-se as 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação;III – Verifique-se a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em 

caso positivo remeter os autos conclusos para a devida destinação; IV – 

Após, remetam-se os autos ao “16 - Arquivo Definitivo”. Deixo de 

condenar os réus no pagamento das custas processuais, por serem 

presumidamente hipossuficientes, na forma da lei. Arbitro honorários 

advocatícios ao Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal OAB/MT 14.398 

nomeado para a defesa dos réus em juízo no importe de 2 (duas) URH, a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.P.I.Alto Taquari/MT, 17 de 

agosto de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Everton Donizetti 

Ferreira Cerantes, digitei.

Alto Taquari, 29 de agosto de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-95.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RIVEA NATCHIA DE PAULA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte autora e seu 

advogado para comparecerem à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 24.01.2019, às 12h45 (horário de Cuiabá - MT), que se realizará 

nesta Comarca de Alto Taquari no endereço constante no cabeçalho. 

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais. Alto 

Taquari - MT, 11 de dezembro de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes 

Gestora Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51282 Nr: 1142-25.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teobaldina José Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101882 Nr: 2240-35.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo de Souza Ferreira, Jodemir Antonio da 

Silva, Maria da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Andrade Zuchetti - 

OAB:22584/MT, Nayra Rinaldi Bento - OAB:23194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho, juntada no dia 11/12/2018, ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 82-41.2017.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire de Oliveira Espinosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte interessada requerente, através de seu(s) 

advogado(s)/defensor público, para que tenha ciência da 

resposta/resultado (Ofício 15125/2018/3823, ref. 41)e, querendo, 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 437, § 1º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56311 Nr: 1034-25.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Simao da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista às partes para, nos termos da r. decisão judicial datada de 

16/10/2018, manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo se 

desejam a produção de prova pericial – NCPC, art. 464 -, ou se objetivam o 

julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há 

necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I.(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52712 Nr: 54-15.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda de Souza Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do documento/impugnação, protocolado no dia 10/12/2018, ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14223 Nr: 322-16.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilio Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52491 Nr: 2422-31.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Eva Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPVs/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25840 Nr: 1883-36.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51905 Nr: 1802-19.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54384 Nr: 1755-11.2013.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Amaro, TAAdPR, DAdPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26439 Nr: 2481-87.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Barboza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25401 Nr: 1442-55.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neuza Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18032 Nr: 1362-96.2007.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineia Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição do Precatório, juntado nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13395 Nr: 1300-27.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLdS, ELdMS, LLdM, JCLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - Procuradora Federal do INSS - OAB:OAB/MT 3650

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17935 Nr: 1263-29.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Rosa Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição do Precatório, juntado nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27636 Nr: 1078-49.2011.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51082 Nr: 942-18.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56170 Nr: 919-04.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Modesto Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22102 Nr: 895-49.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição das RPVs, juntadas nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100789 Nr: 1799-54.2018.811.0038

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:MT/ 10041

 Intimação da parte requerida para apresentar alegações/memoriais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96622 Nr: 3894-91.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldinei Justino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

ALDINEI JUSTINO DA SILVA, brasileiro, portador de Cédula de Identidade 

n. 1830324-2, Cpf n. 01894887190, nascido em 17/8/1987, natural de 

Jauru-MT, filho joão Batista Justino e Maria Izabel da silva Justino, para 

CONDENAR pela prática do(s) crime(s) art. 157, § 2°, I, II e V, (por duas 

vezes) c/c art. 29, caput, ambos do CP,(...) resultando na CONDENAÇÃO 

DE 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão.Nesses 

termos:PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE 

E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO 

PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ROUBO CONTRA 

DUAS VÍTIMAS, MEDIANTE ÚNICA AÇÃO. CONCURSO FORMAL DE 

CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL.(...) mantenho a prisão cautelar 

preventiva do réu ALDINEI JUSTINO DA SILVA.(...) .Após o trânsito em 

julgado, que deverá ser certificado separadamente para o Ministério 

Público, ao assistente da acusação, ao defensor e ao réu – CNGC, art. 

1.422 e art. 1.693 -, DETERMINO que expeça a Guia de Execução 

Definitiva e faça as comunicações – CNGC, art. 1.453 e ss. -, entre as 

quais ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal do 

Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial e ao TRE-MT, até o dia 15 (quinze) de 

cada mês, este via Sistema INFODIP, para os fins da CRFB/88, art. 15, III – 

CNGC, art. 1.455 -, assim como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Atendido o necessário 

e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, ARQUIVE.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99646 Nr: 1276-42.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT - 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

4/12/2018, ref. 14.

 Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52205 Nr: 2120-02.2012.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Administração de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleibiano Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da certião da contadoria 

adiante transcrita: Considerando o pedido de desarquivamento pleiteado 

pelo autor na fl. 96, certifico que deverão ser recolhidas as custas 
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processuais de desarquivamento no valor de R$ 55,67 (cinquenta e cinco 

reais e sessenta e sete centavos) em 29/11/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000309-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: VALDENIR ALVES PEREIRA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes R P OTENIO 

MERCADO - EPP e VALDENIR ALVES PEREIRA , em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 09:42:36. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010259-93.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010259-93.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP EXECUTADO: GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira em prosseguimento, apresente o 

valor atualizado do débito em aberto e indique(m) bens passíveis de 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 

9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 5 de dezembro 

de 2018 - 09:37:06. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-05.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE MARIA CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010293-05.2014.8.11.0038 REQUERENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP REQUERIDO: GISELE MARIA CAMPOS DA SILVA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira em prosseguimento e apresente 

o valor atualizado do débito em aberto e indique(m) bens passíveis de 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 

9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 5 de dezembro 

de 2018 - 09:26:57. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-05.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GISELE MARIA CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010293-05.2014.8.11.0038 REQUERENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP REQUERIDO: GISELE MARIA CAMPOS DA SILVA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira em prosseguimento e apresente 

o valor atualizado do débito em aberto e indique(m) bens passíveis de 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 

9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 5 de dezembro 

de 2018 - 09:26:57. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010068-14.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DOS SANTOS & BELTRAMELLO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-14.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP EXECUTADO: LOURDES DOS SANTOS & BELTRAMELLO 

LTDA - ME Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP e 

LOURDES DOS SANTOS & BELTRAMELLO LTDA - ME, em que intimada a 

parte credora/exequente para indicar bens, deixou o prazo transcorrer in 

albis. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Não logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida 

que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica 

às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a devolução do(s) documento(s) 

ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) 

devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de 

crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos 

do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive, entregando ao(s) 

credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do 

seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção 

do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, 

DEFIRO eventual pedido de expedição de certidão de teor da decisão no 

sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in 

albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, 

§ 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 09:20:57. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-12.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010202-12.2014.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDA LUIZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes APARECIDA LUIZA DOS SANTOS e 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento do remanescente em excesso em nome 

do devedor, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 
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advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-12.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010202-12.2014.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDA LUIZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes APARECIDA LUIZA DOS SANTOS e 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, no 

decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento do remanescente em excesso em nome 

do devedor, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000058-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGO 

ALVES FEITOSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA e MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 10:21:03. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))
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THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000058-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGO 

ALVES FEITOSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA e MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 10:21:03. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000058-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGO 

ALVES FEITOSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA e MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 10:21:03. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-96.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOARES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010123-96.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: GENIVALDO SOARES 

BARBOSA EXECUTADO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GENIVALDO 

SOARES BARBOSA e GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 
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executada e expedição dos alvarás judiciais de levantamento, os quais 

foram cancelados em decorrência dos valores informados. Diante disso e 

porque os valores pleiteados de forma fracionada são superiores aos 

disponíveis, expedi novo alvará judicial de levantamento com a 

integralidade do valor em nome do beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Consequentemente, 

transitada em julgado e cumprido a integralidade do decisum, proceda com 

as baixas necessárias e arquive. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de 

dezembro de 2018 - 13:43:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-96.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOARES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010123-96.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: GENIVALDO SOARES 

BARBOSA EXECUTADO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GENIVALDO 

SOARES BARBOSA e GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada e expedição dos alvarás judiciais de levantamento, os quais 

foram cancelados em decorrência dos valores informados. Diante disso e 

porque os valores pleiteados de forma fracionada são superiores aos 

disponíveis, expedi novo alvará judicial de levantamento com a 

integralidade do valor em nome do beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Consequentemente, 

transitada em julgado e cumprido a integralidade do decisum, proceda com 

as baixas necessárias e arquive. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de 

dezembro de 2018 - 13:43:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000193-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANA DE ARAUJO 

SOUZA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ADRIANA DE 

ARAUJO SOUZA e AVON COSMÉTICOS LTDA., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário e do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 

14:02:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000193-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANA DE ARAUJO 

SOUZA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ADRIANA DE 

ARAUJO SOUZA e AVON COSMÉTICOS LTDA., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário e do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 

14:02:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-30.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAN BRASILEIRO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010108-30.2015.8.11.0038 REQUERENTE: GERVAN BRASILEIRO RIOS 

REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GERVAN 

BRASILEIRO RIOS e OI S.A., em que, diante da recuperação judicial, fora 

proferida sentença de extinção sem resolução do mérito e DETERMINADO 

que eventual penhora/arresto efetivada nos autos ficaria prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário, motivo pelo qual, diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do devedor/executado beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Por fim, transitada em julgado e atendido o 

necessário, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 14:14:03. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-30.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAN BRASILEIRO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010108-30.2015.8.11.0038 REQUERENTE: GERVAN BRASILEIRO RIOS 

REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes GERVAN 

BRASILEIRO RIOS e OI S.A., em que, diante da recuperação judicial, fora 

proferida sentença de extinção sem resolução do mérito e DETERMINADO 

que eventual penhora/arresto efetivada nos autos ficaria prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário, motivo pelo qual, diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do devedor/executado beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Por fim, transitada em julgado e atendido o 

necessário, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 14:14:03. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-22.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010158-22.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RUBIA 

MARA NEIVA e B2W COMPANHIA DIGITAL, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada, assim como a expedição dos alvarás judiciais de 
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levantamento, os quais foram cancelados em decorrência de serem 

valores superiores aos disponíveis. Isso posto e diante do pedido 

apresentar soma superior ao saldo do capital inicial, o que resultará em 

novo cancelamento caso expedido da forma pleiteada, expedi o alvará 

judicial de levantamento integralmente em nome do beneficiário, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Transitada em julgado e atendido o outrora decidido, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Cumpra. Araputanga-MT, 

10 de dezembro de 2018 - 14:29:17. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-22.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010158-22.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RUBIA 

MARA NEIVA e B2W COMPANHIA DIGITAL, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada, assim como a expedição dos alvarás judiciais de 

levantamento, os quais foram cancelados em decorrência de serem 

valores superiores aos disponíveis. Isso posto e diante do pedido 

apresentar soma superior ao saldo do capital inicial, o que resultará em 

novo cancelamento caso expedido da forma pleiteada, expedi o alvará 

judicial de levantamento integralmente em nome do beneficiário, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Transitada em julgado e atendido o outrora decidido, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Cumpra. Araputanga-MT, 

10 de dezembro de 2018 - 14:29:17. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-16.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010333-16.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: GERALDA DA CONCEICAO 

SOARES DURAES EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES e TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 14:46:02. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-16.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010333-16.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: GERALDA DA CONCEICAO 

SOARES DURAES EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES e TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora 

realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto 

da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 
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executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 14:46:02. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TEODORO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010152-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MATHEUS TEODORO 

SANTANA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes MATHEUS TEODORO SANTANA e MOTOROLA INDUSTRIA LTDA., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

terceiro indicado pelo beneficiário, especificamente seu irmão, e do 

advogado do beneficiário referente ao crédito decorrente dos honorários 

a que faz jus, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 14:58:27. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TEODORO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010152-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MATHEUS TEODORO 

SANTANA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes MATHEUS TEODORO SANTANA e MOTOROLA INDUSTRIA LTDA., 

em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

terceiro indicado pelo beneficiário, especificamente seu irmão, e do 

advogado do beneficiário referente ao crédito decorrente dos honorários 

a que faz jus, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 
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atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 14:58:27. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000024-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO CAETANO DE 

ALMEIDA PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES e TELEFONICA BRASIL 

S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 15:16:05. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000024-21.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO CAETANO DE 

ALMEIDA PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES e TELEFONICA BRASIL 

S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 15:16:05. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010026-28.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em 

que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente a análise e 

decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que a demanda versa sobre ação de 

saúde – Sistema Único de Saúde - SUS, DETERMINO a 

remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta Única/Depósitos 

Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – 

cópias do alvará judicial eletrônico, decisões interlocutórias e/ou sentença, 

da procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário, 

do relatório médico que embasa a ação, do orçamento descrito do 

quantitativo e valor unitário e, se possível, da respectiva nota fiscal e/ou 

termo de responsabilidade e prestação de contas periódica – CNGC, art. 

1.320, parágrafo único -, pois, se impossível a exigência da nota fiscal 

previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, 

após a prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, 

necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º.. Aportada nos autos 

a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem prejuízo disso e porque em fase de execução de 

título judicial/cumprimento de sentença, DETERMINO que a parte 

credora/exequente esclareça se há algo mais a ser exigido da parte 

adversa ou se mostra possível a extinção do processo pelo adimplemento 

- NCPC, art. 924, II -, advertindo-a que o decurso do prazo in albis será 

interpretado em sentido positivo. Cumpra, expedindo o necessário, com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010026-28.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em 

que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente a análise e 

decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 
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arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que a demanda versa sobre ação de 

saúde – Sistema Único de Saúde - SUS, DETERMINO a 

remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta Única/Depósitos 

Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – 

cópias do alvará judicial eletrônico, decisões interlocutórias e/ou sentença, 

da procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário, 

do relatório médico que embasa a ação, do orçamento descrito do 

quantitativo e valor unitário e, se possível, da respectiva nota fiscal e/ou 

termo de responsabilidade e prestação de contas periódica – CNGC, art. 

1.320, parágrafo único -, pois, se impossível a exigência da nota fiscal 

previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, 

após a prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, 

necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º.. Aportada nos autos 

a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem prejuízo disso e porque em fase de execução de 

título judicial/cumprimento de sentença, DETERMINO que a parte 

credora/exequente esclareça se há algo mais a ser exigido da parte 

adversa ou se mostra possível a extinção do processo pelo adimplemento 

- NCPC, art. 924, II -, advertindo-a que o decurso do prazo in albis será 

interpretado em sentido positivo. Cumpra, expedindo o necessário, com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010026-28.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em 

que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente a análise e 

decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que a demanda versa sobre ação de 

saúde – Sistema Único de Saúde - SUS, DETERMINO a 

remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta Única/Depósitos 

Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – 

cópias do alvará judicial eletrônico, decisões interlocutórias e/ou sentença, 

da procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário, 

do relatório médico que embasa a ação, do orçamento descrito do 

quantitativo e valor unitário e, se possível, da respectiva nota fiscal e/ou 

termo de responsabilidade e prestação de contas periódica – CNGC, art. 

1.320, parágrafo único -, pois, se impossível a exigência da nota fiscal 

previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, 

após a prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, 

necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º.. Aportada nos autos 

a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 
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pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem prejuízo disso e porque em fase de execução de 

título judicial/cumprimento de sentença, DETERMINO que a parte 

credora/exequente esclareça se há algo mais a ser exigido da parte 

adversa ou se mostra possível a extinção do processo pelo adimplemento 

- NCPC, art. 924, II -, advertindo-a que o decurso do prazo in albis será 

interpretado em sentido positivo. Cumpra, expedindo o necessário, com 

URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-67.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BATISTUTA TEIXEIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010317-67.2013.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTIANO BATISTUTA 

TEIXEIRA VALE REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como parte 

credora CRISTIANO BATISTUTA VALE e devedora WALL MART BRASIL 

LTDA. (WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.), em que, após a garantia do 

juízo através de depósito do valor de R$.7.263,75 (sete mil, duzentos e 

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), esta apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de excesso de execução, porque não 

faria jus ao valor decorrente da multa cominatória/astreinte, assim como os 

cálculos apresentados pela credora/exequente estariam equivocados. A 

parte adversa apresentou manifestação discordando da 

devedora/executada. O cálculo foi enviado à contadoria do juízo, quem 

apontou/indicou a existência de crédito de R$. 3.669,92 (três mil, 

seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), em 

1/7/2018. As partes foram intimadas disso e concordaram com a liberação 

desse em favor da parte credora/exequente o a restituição do 

remanescente ao devedor/executado. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte devedora/executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de excesso de execução e adversa não 

concordou inicialmente, tendo a contadoria do juízo apontado o valor de 

R$. 3.669,92 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e 

dois centavos), em 1/7/2018, com o qual ambas acordaram. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. A parte devedora/executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de excesso de execução, porque não 

faria jus ao valor decorrente da multa cominatória/astreinte, assim como os 

cálculos apresentados pela credora/exequente estariam equivocados, 

contudo a parte adversa, inicialmente, apresentou manifestação 

discordando da devedora/executada. Ocorre que o cálculo foi enviado à 

contadoria do juízo, quem apontou/indicou a existência de crédito de R$. 

3.669,92 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois 

centavos), em 1/7/2018, com o qual ambas as partes foram intimadas e 

concordaram com a liberação desse em favor da parte credora/exequente 

o a restituição do remanescente ao devedor/executado. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de reconhecer o 

valor devido e a ser pago/adimplido pela devedora como sendo o de R$. 

3.669,92 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois 

centavos), em 1/7/2018, decotando/excluindo o excesso de R$. R$. 

3.593,83 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três 

centavos), o qual deverá ser devolvido/restituído ao devedor/executado. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após a regular intimação e decurso do prazo 

recursal in albis ou, ainda, na hipótese de renúncia expressa das partes 

quanto a esse, certifique e me volte concluso para a expedição dos 

alvarás de levantamento da forma pleiteada por ambas e, por fim, proferir 

sentença de extinção da ação pelo pagamento/adimplemento – CPC, art. 

794, I/NCPC, art. 924, II -, razão pela qual deverão informar os dados 

bancários e pessoais necessários, caso ausentes. Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 22:14:00. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-67.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BATISTUTA TEIXEIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010317-67.2013.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTIANO BATISTUTA 

TEIXEIRA VALE REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como parte 

credora CRISTIANO BATISTUTA VALE e devedora WALL MART BRASIL 

LTDA. (WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.), em que, após a garantia do 

juízo através de depósito do valor de R$.7.263,75 (sete mil, duzentos e 

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), esta apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de excesso de execução, porque não 

faria jus ao valor decorrente da multa cominatória/astreinte, assim como os 

cálculos apresentados pela credora/exequente estariam equivocados. A 

parte adversa apresentou manifestação discordando da 

devedora/executada. O cálculo foi enviado à contadoria do juízo, quem 

apontou/indicou a existência de crédito de R$. 3.669,92 (três mil, 

seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), em 

1/7/2018. As partes foram intimadas disso e concordaram com a liberação 

desse em favor da parte credora/exequente o a restituição do 

remanescente ao devedor/executado. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A parte devedora/executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de excesso de execução e adversa não 

concordou inicialmente, tendo a contadoria do juízo apontado o valor de 

R$. 3.669,92 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e 

dois centavos), em 1/7/2018, com o qual ambas acordaram. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. A parte devedora/executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IX, 

“b” – em que alega a ocorrência de excesso de execução, porque não 
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faria jus ao valor decorrente da multa cominatória/astreinte, assim como os 

cálculos apresentados pela credora/exequente estariam equivocados, 

contudo a parte adversa, inicialmente, apresentou manifestação 

discordando da devedora/executada. Ocorre que o cálculo foi enviado à 

contadoria do juízo, quem apontou/indicou a existência de crédito de R$. 

3.669,92 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois 

centavos), em 1/7/2018, com o qual ambas as partes foram intimadas e 

concordaram com a liberação desse em favor da parte credora/exequente 

o a restituição do remanescente ao devedor/executado. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na 

IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de reconhecer o 

valor devido e a ser pago/adimplido pela devedora como sendo o de R$. 

3.669,92 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois 

centavos), em 1/7/2018, decotando/excluindo o excesso de R$. R$. 

3.593,83 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três 

centavos), o qual deverá ser devolvido/restituído ao devedor/executado. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após a regular intimação e decurso do prazo 

recursal in albis ou, ainda, na hipótese de renúncia expressa das partes 

quanto a esse, certifique e me volte concluso para a expedição dos 

alvarás de levantamento da forma pleiteada por ambas e, por fim, proferir 

sentença de extinção da ação pelo pagamento/adimplemento – CPC, art. 

794, I/NCPC, art. 924, II -, razão pela qual deverão informar os dados 

bancários e pessoais necessários, caso ausentes. Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018 - 22:14:00. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA FRANCISCO OAB - SP0168713A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000008-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO HERNANDES 

RODRIGUES MENESES REQUERIDO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA 

LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por PAULO 

HERNANDES RODRIGUES MENESES em desfavor de MOBLY COMERCIO 

VAREJISTA LTDA. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por 

meio de petição (id 14141673), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais), por meio de depósito na conta corrente do procurador da 

parte autora, no prazo de 15 dias uteis, a contar do termo de acordo, com 

prorrogação para o próximo dia útil acaso se dê em sábado ou domingo. 

Por fim, restou acordado multa de 10% em caso de descumprimento. Como 

o pagamento a autor da quitação plena, geral e irrevogável do valor 

arbitrado em sentença”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA FRANCISCO OAB - SP0168713A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000008-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO HERNANDES 

RODRIGUES MENESES REQUERIDO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA 

LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por PAULO 

HERNANDES RODRIGUES MENESES em desfavor de MOBLY COMERCIO 

VAREJISTA LTDA. É o necessário. Decido. As partes firmaram acordo por 

meio de petição (id 14141673), nos seguintes termos: “A reclamada se 

obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais), por meio de depósito na conta corrente do procurador da 

parte autora, no prazo de 15 dias uteis, a contar do termo de acordo, com 

prorrogação para o próximo dia útil acaso se dê em sábado ou domingo. 

Por fim, restou acordado multa de 10% em caso de descumprimento. Como 

o pagamento a autor da quitação plena, geral e irrevogável do valor 

arbitrado em sentença”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 28 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ELOISA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000113-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FERNANDA ELOISA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por FERNANDA ELOISA DA 

SILVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. É o necessário. Decido. As 

partes compuseram acordo (15625610), nos seguintes termos: “A 

reclamada se obriga a efetuar o pagamento do valor de R$ 2.597,59 (dois 

mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), por 

meio de transferência na conta do patrono, no prazo de 10 dias úteis a 

contar da data do recebimento da petição de acordo (assinada e 

protocolizada) na data da assinatura do termo de acordo. Bem como 

confere ampla, geral, e irrevogável quitação, abrangendo todos os 

pedidos objetos da demanda, versando o acordo acerca dos contratos de 

n 1613793673-N082757038, 1612531540-N082757038. Por fim, o acordo 

não engloba quaisquer obrigações de fazer, mas tão somente a obrigação 

de dar quantia certa”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ELOISA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000113-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FERNANDA ELOISA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por FERNANDA ELOISA DA 

SILVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. É o necessário. Decido. As 

partes compuseram acordo (15625610), nos seguintes termos: “A 

reclamada se obriga a efetuar o pagamento do valor de R$ 2.597,59 (dois 

mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), por 

meio de transferência na conta do patrono, no prazo de 10 dias úteis a 

contar da data do recebimento da petição de acordo (assinada e 

protocolizada) na data da assinatura do termo de acordo. Bem como 

confere ampla, geral, e irrevogável quitação, abrangendo todos os 

pedidos objetos da demanda, versando o acordo acerca dos contratos de 

n 1613793673-N082757038, 1612531540-N082757038. Por fim, o acordo 

não engloba quaisquer obrigações de fazer, mas tão somente a obrigação 

de dar quantia certa”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 548 de 733



Parte(s) Polo Passivo:

VANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000307-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: VANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por R P OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de 

VANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA. É o necessário. Decido. As partes 

compuseram acordo nos seguintes termos (16233931), nos seguintes 

termos: “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento ao reclamante da 

importância de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), em 03 (três) 

parcelas iguais, mensais e sucessivas, com vencimento da primeira 

parcela no dia 05/12/2018, mediante fornecimento de recibo, no 

estabelecimento empresarial do reclamante. Em caso de descumprimento 

restou estabelecida multa de 50% do valor acertado”. Isso posto, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON PIVETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MENDES DAMASCENA (EXECUTADO)

AFONSO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000470-24.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: DENILSON PIVETA 

EXECUTADO: MARCOS MENDES DAMASCENA, AFONSO PEREIRA DA 

SILVA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DENILSON PIVETA em face de MARCOS 

MENDES DAMASCENA e AFONSO PEREIRA DA SILVA, em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É 

o necessário. Decido. Verifica-se que a autora anexou pedido de 

desistência antes a realização de transação extrajudicial entre as partes 

(id. 14777658). A desistência do prosseguimento do processo, corolário 

do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante DENILSON PIVETA (id. 

14777658), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-24.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON PIVETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MENDES DAMASCENA (EXECUTADO)

AFONSO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000470-24.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: DENILSON PIVETA 

EXECUTADO: MARCOS MENDES DAMASCENA, AFONSO PEREIRA DA 

SILVA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DENILSON PIVETA em face de MARCOS 

MENDES DAMASCENA e AFONSO PEREIRA DA SILVA, em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É 

o necessário. Decido. Verifica-se que a autora anexou pedido de 

desistência antes a realização de transação extrajudicial entre as partes 

(id. 14777658). A desistência do prosseguimento do processo, corolário 
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do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante DENILSON PIVETA (id. 

14777658), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZENI BENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000358-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: M R NEVES DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: EUZENI BENTO DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por M R NEVES DE 

OLIVEIRA - ME em face de EUZENI BENTO DE SOUZA, em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É 

o necessário. Decido. Verifica-se que a autora anexou pedido de 

desistência, antes da realização da citação (id. 16443587). A desistência 

do prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante M R NEVES DE OLIVEIRA - ME 

(id. 16443587), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 

485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-64.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARTINS DA SILVA 23663607895 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010043-64.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JAIME FERREIRA BUENO 

REQUERIDO: SERGIO MARTINS DA SILVA 23663607895 PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes JAIME FERREIRA BUENO em desfavor 

de SERGIO MARTINS DA SILVA, em que aquele deixou o prazo para se 

manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. Decido. A parte 

reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, ocasionando o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dia, id. 16870157, fato que 

impõe, inevitavelmente, a extinção, uma vez que o Poder Judiciário atual, 

especialmente a Justiça Estadual que tem ampla competência, não pode 

manter uma estrutura para tramitar processos que nem mesmo as partes 

fazem valer a importância da lide/interesse. O abandono processual é 

causa de extinção de processo – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, 

por se tratar de processo sujeito ao disposto na Lei n. 9.099/1995, é 

inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, em face do art. 51, § 

1º, daquela lei especial que regula os juizados, conforme entendimento 

doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e pratica dos juizados 

especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA 

JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Juizados 

especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. 

ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). 

Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 

267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL 

N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 
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partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000032-61.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SONI ROSA NACIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000032-61.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SONI ROSA NACIMENTO 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BMG Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – CPC, art. 273 

e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes SONI ROSA NACIMENTO 

PEREIRA e BANCO BMG, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a abstenção de cobrança/exigência de valores 

referentes ao cartão de crédito consignado e de eventual inclusão do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito/banco de dados, uma vez que 

nega a contratação/celebração do negócio jurídico. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço. Ademais, por ser hipótese de relação de 

consumo e, igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora, segundo 

as regras ordinárias de experiências, para trazer provas outras e, ainda, 

verossimilhança de suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento 

na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as 

partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – embora eventualmente estivesse 

configurada quando do ajuizamento da ação, não mais ocorre atualmente. 

A pesquisa realizada pelo subscrevente retornou com a informação de 

que não realizado o lançamento do nome da parte nos cadastros 

restritivos dos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de protesto, o 

que, igualmente, afasta o periculum in mora e a necessidade de 

deferimento desse pedido - extrato em anexo -, bem como não restou 

demonstrada a permanência dos descontos após a ciência da parte 

adversa. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência liminar não subsistem pela insuficiência das provas 

apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente, porque não há atual 

manutenção do nome da parte. Com essas razões e porque presentes os 

requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., por ora, INDEFIRO 

a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. As provas 

serão verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – 

Lei n. 9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 

8.078/90, art. 6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos 

os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em 

lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. 

A inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em 

relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - 

art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa 

apenas aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 
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de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 22 de novembro de 2018 - 10:14:45. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000211-29.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 33.409,64 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ FERNANDES 

DE SOUZA OTENIO Endereço: Rua P, Q: 18, L:19, s/n, Jardim Vilagem, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2019 Hora: 16:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-09.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000126-09.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 18.740,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Intimação / Notificação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RAISSA DE SOUZA Endereço: Sem Denominação, 2775, Quadra 

27, Lote 06, Cidade Alta, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/04/2019 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 
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audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000212-14.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIANA 

SOARES DA ROCHA Endereço: RUA ANCHIIETA, 212, CENTRO, RESERVA 

DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2019 

Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ROLIM HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000135-05.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 28.188,02 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LOURDES ROLIM HENRIQUE Endereço: Rua Carlos Luz, 833, 

Centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/04/2019 Hora: 16:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 
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devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73864 Nr: 4442-21.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON DE MACEDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

2. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para 

deliberação.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19395 Nr: 1290-77.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVFdM, CAFdM, ERMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISS, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835/MS, Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830

 VISTOS.

Considerando que a autora Lorenna Vitória Ferreira de Moura ainda é 

menor de idade e que o Ministério Público já manifestou interesse no feito, 

tendo inclusive acompanhado a instrução processual, determino abertura 

de vista ao MP para manifestação.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 74007 Nr: 4509-83.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA PAULA AMARAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - 

Hospital Santa Angela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. De pronto, revela-se necessária a emenda da petição inicial 

para retificação do valor da causa.2. A parte autora pretende, por meio 

desta ação indenizatória, que a Requerida seja condenada ao pagamento 

(I) de dano material estimado no valor de R$ 36.188,66 (trinta e seis mil 

cento e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), (II) danos morais 

em valor não inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), (III) danos 

estéticos no valor não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), (IV) 

pensão mensal vitalícia no valor de 2 (dois) salário mínimos, atualmente 

perfazendo em R$ 388.096,66 (trezentos e oitenta e oito mil e noventa e 

seis reais e sessenta e seis centavos) como valor da causa.3. Sucede 

que em se tratando, como no caso, de ação em que há cumulação de 

pedidos, o valor da causa será o importe pretendido, e havendo pedido de 

condenação em prestações vincendas, o valor deverá ser equivalente a 

uma prestação anual, a teor do artigo 292 do Código de Processo Civil, 

verbis:“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (…) (...) VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos 

eles;(...)§2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação 

anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 

1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.4. 

Portanto, INTIME-SE a parte autora, através de seu representante legal 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

especificamente, adequar o valor da causa ao valor correspondente à 

soma dos pedidos, observando a prestação anual, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito.5. No mesmo prazo, deverá a parte 

autora comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do 

art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas 

custas processuais.6. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE 

os autos ao cartório distribuidor. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71814 Nr: 3464-44.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Soares da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que, segundo o requerente, houve a negativa do Instituto 

a solicitação de restabelecimento do benefício pleiteado, o que lhe foi 

noticiado uma semana após a realização da perícia médica, INDEFIRO o 

requerimento retro.

2. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos a decisão administrativa que indeferiu o restabelecimento do 

benefício aposentadoria por invalidez ou comprovar a negativa da Agência 

Previdência de Diamantino em fornecer o documento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45611 Nr: 1341-15.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 554 de 733



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Crhistina Clinica de Ginecologia e Obstetricia 

Ltda-Me, Anna Cristina Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Arenápolis Ltda, Manoel Gomes, Maria 

Lub de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Rosa - 

OAB:MT/5493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, e DECLARO 

prescrita a pretensão da autora. Condeno a parte autora ao pagamento de 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor equivalente a 

10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, no 

entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem 

como a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC/MT. Sem custas judiciais.INTIME-SE E CUMPRA-SE. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1340-30.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Crhistina Clinica de Ginecologia e Obstetricia 

Ltda-Me, Anna Crhistina Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Rosa - 

OAB:MT/5493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, e DECLARO 

prescrita a pretensão da autora. Condeno a parte autora ao pagamento de 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor equivalente a 

10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, no 

entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem 

como a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC/MT. Sem custas judiciais.INTIME-SE E CUMPRA-SE. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73951 Nr: 4485-55.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Santos Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. De pronto, anoto que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária 

realizada em 03 de setembro de 2014, deu provimento ao Recurso 

Extraordinário (RE) nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de benefício previdenciário.

2. Por maioria de votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o 

relator, Ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência 

não fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição da República, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.

3. Portanto, considerando que não há nos autos o indeferimento 

administrativo do benefício, DETERMINO INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do Beneficio pleiteado, sob pena 

de indeferimento da petição inicial.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 735-79.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhayff Ferreira Biavia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o mandado liminar de busca e apreensão restou 

negativo [pág. 54] e que o requerente não comprovou a apreensão do 

veículo, INDEFIRO os pedidos retro.

2. INTIME-SE o requerente por DJe na pessoa de seu procurador para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos documentos que 

comprovem a apreensão do veículo conforme retro mencionado e 

requerer o que entender de direito visando o deslinde da demanda, ou 

informar o atual endereço do requerido e a localização do veículo.

 3. No mesmo prazo, o requerente poderá se manifestar quanto à hipótese 

de conversão do pedido de busca e apreensão/depósito em ação 

executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

4. Aportando nos autos o atual endereço do requerido e a localização do 

veículo, CUMPRA-SE conforme determinado a ref. 05.

 5. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73419 Nr: 4264-72.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND 

COMERCIO IMP E EXP LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher os valores devidos a título de diligência do sr. Oficial de justiça a 

fim de que se dê cumprimento da ordem de citação/intimação expedido no 

bojo dos presentes autos.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio petição nos autos respectivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41655 Nr: 1872-72.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Vieira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Fabianny Salmom Rafael - OAB:21897/O, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher os valores devidos a título de diligência do sr. Oficial de justiça a 

fim de que se dê cumprimento da ordem de citação/intimação expedido no 

bojo dos presentes autos.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio petição nos autos respectivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66717 Nr: 913-91.2018.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Primavera do Leste - MT - OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para manifestar-se acerca da 

Contestação apresentada pela parte Requerida, bem como acerca da 

Reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41859 Nr: 2095-25.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Trata-se de cumprimento de sentença tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, as partes juntaram termo de acordo (fls. 

60/62), almejando sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento da obrigação.

2. Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, que passa a fazer parte integrante da presente, 

para que surta seus jurídicos e legais efeito.

3. Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, em data provável de 23.09.2019, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 4. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto 

ao cumprimento da obrigação assumida.

5. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41823 Nr: 2049-36.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Rodrigues de Souza -Me, Sônia da 

Silva Crispim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Trata-se de cumprimento de sentença tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, as partes juntaram termo de acordo (fls. 

60/62), almejando sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento da obrigação.

2. Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, que passa a fazer parte integrante da presente, 

para que surta seus jurídicos e legais efeito.

3. Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, em data provável de 23.09.2019, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 4. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto 

ao cumprimento da obrigação assumida.

5. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71846 Nr: 3481-80.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDR, LDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de divórcio cumulado com pedido de regulamentação de 

alimentos e guarda ajuizada por GUILHERME MONTEIRO DUARTE REZENDE 

e LEIDE DAIANE EMERICH, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando o feito, verifico que um dos pedidos é a fixação de pensão 

alimentícia no importe de 60% do salário mínimo em prol dos infantes 

MIGUEL DUARTE REZENDE EMERICH e JOÃO DUARTE REZENDE EMERICH.

Portanto, considerando que a fixação de alimentos engloba um dos 

pedidos dos requerentes, entendo que o valor da causa deve ser 

reajustado nos moldes do que dispõe o artigo 292, inciso III do CPC.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias apresente EMENDA A INICIAL com finalidade de readequar o 

valor da causa para, nos moldes do artigo 292, inciso III do CPC, com 

consequente readequação das custas já recolhidas.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5224 Nr: 707-73.2001.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton G - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que compareça junto a esta 

Cartório Judicial para retirar a Certidão de Crédito expedida à ref.: 10, 

consoante determinado na sentença de ref.: 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22310 Nr: 824-15.2011.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplicio Kuhn - 

OAB:14238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para Intimar o advogado da parte 

requerente, para que informe a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias, o 

endereço atualizado da parte requerida, para que se proceda o inteiro 

cumprimento da sentença prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42291 Nr: 269-27.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icaro Taques Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 Em cumprimento as disposições vertidas na sentença retro, INTIMO o 

Denunciado, na pessoa de seu patrono constituído, via Dje, acerca do 

inteiro teor da decisão supra mencionada, mormente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indique os dados da conta bancária do denunciado, 

possibilitando a devolução do valor da fiança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69266 Nr: 2122-95.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. de S. Oliveira, Aldecir de Souza Oliveira, Rogerio 

Souza de Oliveira, Adair Esteves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 22/01/2019, às 

13h.30min, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT, bem 

como para no prazo de 05(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que 

entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-13.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010064-13.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: MISAEL PIRES DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

EZEQUIEL R DA SILVA, 0, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-13.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010064-13.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: MISAEL PIRES DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

EZEQUIEL R DA SILVA, 0, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-03.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)
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ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010194-03.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

2.316,00 POLO ATIVO: Nome: WANDERLEI PEREIRA FERNANDES 

Endereço: Chácara ABACAXI, 05, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, CEMAT, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-03.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010194-03.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

2.316,00 POLO ATIVO: Nome: WANDERLEI PEREIRA FERNANDES 

Endereço: Chácara ABACAXI, 05, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, CEMAT, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CHAVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000302-58.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 18.740,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JOSIEL CHAVES MOREIRA Endereço: Rua 

Antônio Alves Pereira, s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 3.447,15 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete 

reais e quinze centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010174-12.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: REGINA ELIAS DE LIMA Endereço: Rua MESSIAS 

C. BARBOSA, S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA DATA S.A. Endereço: Rua 

MONSENHOR JERÔNIMO, 94, ENGENHO DE DENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 20730-110 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))
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ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010174-12.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: REGINA ELIAS DE LIMA Endereço: Rua MESSIAS 

C. BARBOSA, S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA DATA S.A. Endereço: Rua 

MONSENHOR JERÔNIMO, 94, ENGENHO DE DENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 20730-110 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-94.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010132-94.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: HOZANA LAURIANA DE SOUZA Endereço: Rua 

PEDRO NUNES BARROSO, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 

1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-94.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010132-94.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: HOZANA LAURIANA DE SOUZA Endereço: Rua 

PEDRO NUNES BARROSO, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 

1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-84.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA LUIZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000255-84.2017.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: MARIVANIA LUIZ TEIXEIRA Endereço: s/n, s/n, Rua 

Presidente Costa e Silva, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA 

DE LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para 

ciência do retorno dos autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 12 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-84.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA LUIZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000255-84.2017.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 

POLO ATIVO: Nome: MARIVANIA LUIZ TEIXEIRA Endereço: s/n, s/n, Rua 

Presidente Costa e Silva, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA 

DE LIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para 

ciência do retorno dos autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 12 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-21.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

DORVALINO COSTA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010068-21.2014.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.246,66 POLO ATIVO: Nome: DORVALINO COSTA NOGUEIRA Endereço: 

Chácara ASSENTAMENTO SAO F. DE PAULA, 16, NOVA MARILÂNDIA - 

MT - CEP: 78415-000 Nome: SELMA MARIA DE SOUSA Endereço: Chácara 

SÃO FRANCISCO DE PAULA, 004, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, Inexistente, Bandeirantes, SÃO PAULO - SP - CEP: 

78000-000 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-21.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

DORVALINO COSTA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010068-21.2014.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.246,66 POLO ATIVO: Nome: DORVALINO COSTA NOGUEIRA Endereço: 

Chácara ASSENTAMENTO SAO F. DE PAULA, 16, NOVA MARILÂNDIA - 

MT - CEP: 78415-000 Nome: SELMA MARIA DE SOUSA Endereço: Chácara 

SÃO FRANCISCO DE PAULA, 004, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, Inexistente, Bandeirantes, SÃO PAULO - SP - CEP: 

78000-000 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-95.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIOVEZAN DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010173-95.2014.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

23.755,00 POLO ATIVO: Nome: DIEGO PIOVEZAN DA SILVA Endereço: 

Rua PE. JOÃO BOSCO, 41, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Nome: WILSON INACIO DA SILVA Endereço: Rua PE. JOÃO 

BOSCO, 41, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Endereço: Rua JOSE CORSINO, 486-W, CENTRO, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, PLANOS DE SAÚDE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-95.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIOVEZAN DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010173-95.2014.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

23.755,00 POLO ATIVO: Nome: DIEGO PIOVEZAN DA SILVA Endereço: 

Rua PE. JOÃO BOSCO, 41, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Nome: WILSON INACIO DA SILVA Endereço: Rua PE. JOÃO 

BOSCO, 41, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Endereço: Rua JOSE CORSINO, 486-W, CENTRO, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, PLANOS DE SAÚDE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE ALMEIDA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010006-44.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: JAIRO DE ALMEIDA LEAO Endereço: Rua 

DA VITÓRIA, 38, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE ALMEIDA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010006-44.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: JAIRO DE ALMEIDA LEAO Endereço: Rua 

DA VITÓRIA, 38, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-33.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CORA & VIAN CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRES DE ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010052-33.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

22.950,00 POLO ATIVO: Nome: CORA & VIAN CONSTRUTORA LTDA - ME 

Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 178 S, CENTRO, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEANDRES DE 

ALMEIDA SOUZA Endereço: Rua RUA MARECHAL RONDON, 2560, 

EMPRESA UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-33.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CORA & VIAN CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRES DE ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010052-33.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

22.950,00 POLO ATIVO: Nome: CORA & VIAN CONSTRUTORA LTDA - ME 

Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 178 S, CENTRO, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEANDRES DE 

ALMEIDA SOUZA Endereço: Rua RUA MARECHAL RONDON, 2560, 

EMPRESA UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DORACINA MESQUITA MARCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010083-53.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: DORACINA MESQUITA MARCONI 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 639-S, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

Endereço: Avenida MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES, 1000, 

RESIDENCIAL TRES TAMBORES, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 

06543-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DORACINA MESQUITA MARCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010083-53.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: DORACINA MESQUITA MARCONI 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 639-S, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

Endereço: Avenida MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES, 1000, 

RESIDENCIAL TRES TAMBORES, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 

06543-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-20.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010221-20.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

23.640,00 POLO ATIVO: Nome: MANOEL SANTANA DE ALMEIDA 

Endereço: Rua CARLOS DRUMONDH DE ANDRADE, 09, SÃO MATHEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: A. TELECOM 

S.A. Endereço: Rua MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 ANDAR, 

BAIRRO BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-20.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010221-20.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

23.640,00 POLO ATIVO: Nome: MANOEL SANTANA DE ALMEIDA 

Endereço: Rua CARLOS DRUMONDH DE ANDRADE, 09, SÃO MATHEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: A. TELECOM 

S.A. Endereço: Rua MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 ANDAR, 

BAIRRO BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 
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assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-52.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010193-52.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.032,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS 

Endereço: Rua FREDERICO GARCEZ JORTES, S/N, BELA VISTA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SICREDI - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM Endereço: Avenida 

DOS CANÁRIOS, 291, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-52.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010193-52.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.032,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS 

Endereço: Rua FREDERICO GARCEZ JORTES, S/N, BELA VISTA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SICREDI - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM Endereço: Avenida 

DOS CANÁRIOS, 291, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-59.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ANDRADE MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010102-59.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: APARECIDA DE ANDRADE MARINHO Endereço: 

Rua PEDRO NUNES BARROSO, 331, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: GRUPO ENERGISA Endereço: 

Avenida PREFEITO CAIO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-59.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ANDRADE MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010102-59.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: APARECIDA DE ANDRADE MARINHO Endereço: 

Rua PEDRO NUNES BARROSO, 331, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: GRUPO ENERGISA Endereço: 

Avenida PREFEITO CAIO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010237-71.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSIELLY CRISTINA REGO DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010237-71.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: JOSIELLY CRISTINA REGO DE MACEDO 

Endereço: Rua JOSÉ BONIFÁCIO, 567, BOLIVIA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Nome: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO Endereço: AC 

PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, PREFEITURA, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLISdo inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000465-04.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: LAERSON LOPES DA SILVA Endereço: 

RUA PETRONIO PORTELA, S/N, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000465-04.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: LAERSON LOPES DA SILVA Endereço: 

RUA PETRONIO PORTELA, S/N, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000466-86.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: LAERSON LOPES DA SILVA Endereço: 

RUA PETRONIO PORTELA, S/N, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000466-86.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: LAERSON LOPES DA SILVA Endereço: 

RUA PETRONIO PORTELA, S/N, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010263-35.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: THAIS DE SOUZA GOULART Endereço: 

Rua SILVANO RODRIGUES SILVA, 58, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

GETULIO VARGAS, 1300, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010263-35.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: THAIS DE SOUZA GOULART Endereço: 

Rua SILVANO RODRIGUES SILVA, 58, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

GETULIO VARGAS, 1300, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE 

TANGARA DA SERRA - MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000123-90.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 531, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ASPOM/TS - ASSOCIACAO 

DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT 

Endereço: RUA 8, 1540-S, JARDIM ALTO ALEGRE, TANGARÁ DA SERRA 

- MT - CEP: 78300-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima qualificadas, do inteiro teor 

da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10831 Nr: 937-76.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Cristina da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 
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FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP

 Vistos.

1. Tendo em vista os valores que se encontram vinculados aos autos, 

DEFIRO o pedido de fl. 196, proceda-se com sua transferência na forma 

requerida pelo exequente, na conta bancária informada.

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

4. Em seguida, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

6. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-50.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

T. J. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DE LIMA OAB - RO7985 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. M. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000165-50.2018.8.11.0088. 

AUTOR(A): THALLES JUNIOR FIDELIS SOUZA RÉU: EMILLY VICTORIA 

MARQUES FIDELIS Vistos. Embora o autor requeira os benefícios da 

gratuidade da justiça, compulsando o processo não vislumbro a 

apresentação de declaração de hipossuficiência. Diante disso, determino 

que o autor emende a petição inicial, devendo juntar declaração de 

hipossuficiência e cópia de sua carteira de trabalho/holerite, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob as penas da lei. Após, conclusos com a marcação 

de urgente. Cumpra- se. Diligências necessárias. ARIPUANÃ, 11 de 

dezembro de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73334 Nr: 421-10.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2018, restará 

prejudicada tendo em vista a ausência justificada do Promotor de Justiça, 

consoante informado à ref. 93. Assim, cancelo a audiência designada no 

processo.

Contudo, tendo em vista o teor da certidão de ref. 92, intime-se o 

advogado da parte autora para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, à conclusão para análise do pedido liminar, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52230 Nr: 988-17.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933

 Vistos.

 A Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 

17/12/2018, restará prejudicada tendo em vista a ausência justificada do 

Promotor de Justiça, consoante informado às fls. 481/482.

Assim, redesigno o dia 04 de fevereiro de 2019, às 08 horas e 30 minutos, 

para a Sessão do Tribunal do Júri.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiência deste Juízo.

Intimem-se o advogado constituído, Dr. Flávio Lemos Gil, o Ministério 

Público, o réu, as testemunhas e os jurados.

Expeçam-se cartas precatórias para a intimação de eventuais 

testemunhas residentes em outras comarcas.

Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76692 Nr: 2591-52.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado, para que indique o 

atual endereço da requerida ou requeira o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67423 Nr: 2222-92.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MST - SERVIÇOES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BASE SOLIDA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Sbrissia - 

OAB:OAB/PR 56849, IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - OAB:38607/PR, 

RAFAEL SBRISSIA - OAB:38236

 Vistos.

A princípio, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o preposto da parte 

autora juntar a carta de preposição ao processo, sob as penas da lei.

No mais, ante o teor da petição de ref. 29, designo a audiência de 

conciliação para a data de 26 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Consigno, que a audiência de conciliação será presidida pela conciliadora 

deste Juízo e realizada na sala de conciliação desta Comarca.

Postergo a análise da defesa de ref. 17 e da impugnação (ref. 21), para 

após a realização da mencionada audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73744 Nr: 666-21.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc.Trata-se de resposta à acusação apresentada pelo acusado 

Celso Lovo, por meio de seu defensor constituído (ref. 17). De plano, 

determino a intimação do advogado peticionante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente procuração outorgada pelo seu cliente, sob as 

penas da lei.Assim, como não verifico a existência de qualquer causa 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer 

das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar 

à absolvição sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a 

data de 21 de março de 2019, às 18h15min, para a audiência de Instrução 

e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o denunciado 

será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitada o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em 

razão da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se o acusado, 

as testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, determino a expedição 

de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68403 Nr: 2893-18.2017.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JORGE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ANTONIO FACHINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente, a fim de que se manifeste acerca 

da certidão de ref. 25, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59477 Nr: 300-50.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO AMANTINO MACIEL, DEUZUITA LINS 

ADANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte exequente, a fim de que se manifeste acerca 

da certidão de ref. 38, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56074 Nr: 107-69.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Assim, em consonância com o parecer ministerial, considerando não 

haver mudança fática que justifique a alteração do posicionamento 

anteriormente adotado, indefiro o pedido do requerido de regresso às 

atividades. Intime-se o réu, por seu advogado, e comunique-se a SEJUDH. 

No mais, tendo em vista o pedido de produção de provas, designo o dia 21 

de março de 2019, às 18:30, para a oitiva das testemunhas arroladas, 

devendo a Secretaria providenciar a requisição dos funcionários públicos 

e expedir eventuais cartas precatórias para inquirição de testemunhas 

que estejam lotadas em outras Comarcas. Justifico a data em razão da 

lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76684 Nr: 2584-60.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de analisar a petição de ref. 23, tendo em vista que as partes 

transigiram no processo código 76013, englobando o presente feito.

Assim, traslade-se cópia daquela sentença para este feito.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76013 Nr: 2134-20.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por M. L. da S. G., 

representada por sua genitora Ana Carolina da Silva Pauluk, em desfavor 

de Jonatan Ualiton Grasel.

Recebida a inicial foi determinada a citação do executado.

 No curso da instrução, as partes celebraram acordo referente a este feito 

no código 76684 (ref. 20).

 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente (ref. 29)

É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

referente a este feito e código 76684 para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e JULGO o processo, com resolução de mérito.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita.

 Traslade-se cópia desta sentença para os autos código 76684, 

arquivando-os, oportunamente.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Ciência ao Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79800 Nr: 4647-58.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se execução de alimentos proposta por L. G. D. M e M. G. D. M, 

devidamente representados por sua genitora Claudia Aparecida Dias, em 

face de Antônio Jandir Marineli.

A parte autora pugnou pela extinção do feito ante o pagamento das 

parcelas em atraso (ref.7).

Considerando a quitação do débito alimentar, o Ministério Público pugnou 

pela extinção do feito (ref. 10) .
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Ante o exposto, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido.

Intime-se a parte autora. Dispenso a intimação do executado, eis que 

sequer chegou a ser citado.

Ciência ao Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Sirva-se a presente como mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40281 Nr: 686-56.2011.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER STATUT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos.

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Cumpra-se integralmente a determinação retro (fls. 36).

Com o aporte da manifestação da embargada ou o decurso do prazo, 

cumpra integralmente a sentença de fls. 25/26-v, transladando-se as 

cópias pertinentes (sentença, cálculo, manifestação do INSS e 

manifestação da embargada) ao processo principal.

Após, certificado o trânsito, uma vez que ainda não foi feito, arquive-se o 

processo em tela com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51630 Nr: 343-89.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de Daniel Gomes do 

Nascimento, para apuração do delito tipificado no artigo 14, da Lei n° 

10.826/2003.

Às fls. 135, consta certidão, a qual reporta que o réu cumpriu 

integralmente as condições impostas para a suspensão condicional do 

processo.

Instado à manifestação, o “Parquet” requereu a extinção do feito (fls.136).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisando os autos com acuidade, verifico que o autor do fato cumpriu 

integralmente a suspensão ofertada.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, julgo EXTINTA a 

PUNIBILIDADE de DANIEL GOMES DO NASCIMENTO, determinando o 

consequente arquivamento do feito, com as anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Sirva-se a presente como mandado de intimação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 5526-02.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Battisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que os médicos atuantes nesta Comarca não estão 

aceitando nomeação como perito judicial, bem como que há perita médica 

cadastrada no Banco de Peritos do Site do Tribunal de Justiça para 

exercer tal encargo, consoante certificado retro, nomeio para a realização 

da perícia médica, a médica Dra. SILVANA SPERANDIO, que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia – 473,§3º, CPC.Fixo 

de imediato – CPC, art. 465 - o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

após a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório – CPC, art. 477, caput, que poderá ser prorrogado pela metade 

por motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse – CPC, art. 477.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, 

com as advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do 

disposto no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, 

através dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61827 Nr: 1719-08.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente para se manifestar acerca da 

certidão de ref. 36, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57187 Nr: 772-85.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA HELENA SOMBRA RUDY, JOSÉ PEREIRA DE 

CARVALHO(ESPOLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA MARIZA FERNANDES BEATO, EGELTE 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Intimação das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e julgamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 1053-07.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES PINTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, abro vistas ao requerente para se 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ref. 32, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56930 Nr: 633-36.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PLÁCIDO GOES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

autos, intimando a parte requerente para manifestação acerca da petição 

de ref. 53, no prazo de 15(quinze) dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65760 Nr: 1547-93.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

 OFICIEM-SE os Juízos deprecados solicitando a devolução das missivas 

(refs. 67 e 103) devidamente cumpridas.

Após a devolução das cartas precatórias, retornem os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64222 Nr: 631-59.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

 Inicialmente, SUSPENDO a instrução processual.

Ato contínuo, DETERMINO que a autoridade policial promova diligências no 

sentido de localização de pessoa conhecida pela alcunha de “Buguinho”, 

no prazo de 30 dias, para que aquele seja ouvido em Juízo na qualidade 

de testemunha informante.

DETERMINO a intimação do Advogado de Defesa para que apresente o 

endereço atualizado da testemunha Fábio dos Santos Carraro, no prazo 

10 dias.

Em seguida, DETERMINO a remessa dos autos ao MP pelo prazo de 10 

dias para requerer o que for de direito.

Por fim, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 303-08.2012.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JOSE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446/MT, SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 Vistos etc.

 GERSON JOSE MONTEIRO foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de 

detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9º, e art. 147, 

caput, todos do Código Penal, nos termos da sentença de fls. 141/145.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Prima facie, diante do que dispõe o art. 110 c/c o art. 112, inciso I e com o 

art. 109, inciso VI, do Código Penal, a aludida pena prescreve em três 

anos, lapso este transcorrido entre o recebimento da denúncia 

(14/05/2012 – fl. 66) e o trânsito em julgado da sentença condenatória 

para a acusação (16/12/2013 – fl. 161).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato GERSON JOSE MONTEIRO, pelo 

reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória 

estatal, extinguindo também o presente feito.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o  n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25090 Nr: 1326-57.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO FRAZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

 SERGIO APARECIDO FRAZÃO foi condenado à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias multa, pela prática do delito previsto no art. 14, da 

Lei n° 10.826/2003, nos termos da sentença de fls. 136/139.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Prima facie, diante do que dispõe o art. 110 c/c o art. 112, inciso I e com o 

art. 109, inciso V, do Código Penal, a aludida pena prescreve em 04 

(quatro) anos, lapso este transcorrido entre o recebimento da denúncia 

(27/01/2011 – fl. 61) e o trânsito em julgado da sentença condenatória 

para a acusação (05/12/2016 – fl. 147).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato SERGIO APARECIDO FRAZÃO, pelo 

reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória 

estatal, extinguindo também o presente feito.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

anotações de estilo.

P. R. I.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o  n e c e s s á r i o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000080-28.2018.8.11.0100. REQUERENTE: LEONICE DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 348,64, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, a ré anexou telas de seu 

sistema interno como meio de prova para demonstrar relação contratual 

com a parte autora. No entanto, não é o entendimento deste juízo como 

meio de prova (e da Turma Recursal também), eis que essas telas são 

documentos unilaterais, havendo possibilidade de livre inserção/alteração 

de dados unicamente pela promovida, detentora de tal sistema, carecendo 

portanto, de segurança como prova. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. A parte recorrida não apresentou prova da 

origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente. 2. 

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica contratual entre as partes. 3. Havendo outra anotação 

negativa preexistente em nome da parte recorrida em órgãos de proteção 

ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 

do STJ.4. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples 

fato de o autor deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não 

tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente 

porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.5. 

Recu rso  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( T J M T  –  p r o c e s s o 

1002430-21.2016.8.11.0015 - VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) 

Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de relação 

comercial com o consumidor, a serem complementados ou confirmados 

por outros meios de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, 

como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos 

pessoais, ou gravação de atendimento, contendo anuência expressa à 

contratação do serviço, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, verifica-se que a 

promovida sequer trouxe aos autos, elementos inequívocos que indiquem 

a existência de contratação em nome da parte autora, seja por escrito ou 

verbalmente, via telefone, por meio dos call centers da promovida (meio 

normalmente utilizado por ela nos casos de contratações), eis que não foi 

juntada qualquer gravação de atendimento nesse sentido. Não se nega a 

possibilidade da contratação de serviços de TV a cabo ocorrer por meio 

de “televendas”, tal como alega a promovida. No entanto, há que se ter ao 

menos, elementos que indiquem a anuência do consumidor para tanto (tal 

como a gravação da ligação telefônica), o que aqui não restou 

evidenciado. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova 

suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos 

órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação 

de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 348,64), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (10/11/2014 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000079-43.2018.8.11.0100. REQUERENTE: JORGE CABRAL DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 57,19, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré anexou telas de seu sistema interno como meio de 

prova para demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, 

não é o entendimento deste juízo como meio de prova (e da Turma 

Recursal também), eis que essas telas são documentos unilaterais, 

havendo possibilidade de livre inserção/alteração de dados unicamente 

pela promovida, detentora de tal sistema, carecendo portanto, de 

segurança como prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A parte 

recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se 

desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrente. 2. As telas sistêmicas juntadas à 

defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as 

partes. 3. Havendo outra anotação negativa preexistente em nome da 

parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o 

dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.4. A multa por litigância de 

má-fé deve ser afastada, pois o simples fato de o autor deduzir sua 

pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o 

qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação 

falsa que pudesse induzir o juízo a erro.5. Recurso conhecido e provido. 

(TJMT – processo 1002430-21.2016.8.11.0015 - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no 

DJE 22/08/2018) Podem, quando muito, serem considerados meros indícios 

de relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação do serviço, o que poderia dar amparo 

às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, 

verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de contratação em nome da parte 

autora, seja por escrito ou verbalmente, via telefone, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

contratações), eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento 

nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova 

suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos 

órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação 

de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Em que pese 

existirem outras restrições no nome da parte autora, não se aplica ao 

caso a Súmula 385 STJ, já que a mesma ajuizou demanda em face da 

outra empresa descrita no extrato de consulta de crédito, visando discutir 

as restrições feitas por esta – processo 1000078-58.2018.811.0100 (em 

face de Telefonica). Assim, conforme entendimento jurisprudencial, se a 

vítima de fraude cobra indenização por danos morais de várias instituições 

que negativaram seu nome indevidamente, em razão da fraude, deve o 

valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já que há outras 

inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. 

A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto 

(existência de outras restrições, mas que estão sendo discutidas 

judicialmente). No caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, levando em conta as demais ações, 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 
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expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado 

em nome da parte autora (R$ 57,19), e por consequência, a inexistência 

de vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à 

imediata exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; 

b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (10/07/2015 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-58.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000078-58.2018.8.11.0100. REQUERENTE: JORGE CABRAL DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 88,28, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel vinculada ao 

CPF da parte promovente, que originariamente seria na modalidade 

pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para pós-paga. Esclarece 

que naquela modalidade não se formaliza contrato escrito. Assim, reportou 

a telas de seu sistema interno como meio de prova para demonstrar 

relação contratual com a parte autora. No entanto, não é o entendimento 

deste juízo como meio de prova (e da Turma Recursal também), eis que 

essas telas carecem de segurança, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema. Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia móvel pós-pago ou 

migração para este, o que poderia dar amparo às suas alegações de que 

o débito seria exigível e legítimo. No entanto, verifica-se que a promovida 

sequer trouxe aos autos, elementos inequívocos que indiquem a 

existência de linha pré-paga em nome da parte autora. Menos ainda 

comprova que ele teria contratado a migração para a modalidade 

pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos órgãos 

creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão neste 

feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação direta 

do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 

ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Em que pese 
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existirem outras restrições no nome da parte autora, não se aplica ao 

caso a Súmula 385 STJ, já que a mesma ajuizou demanda em face da 

outra empresa descrita no extrato de consulta de crédito, visando discutir 

as restrições feitas por esta – processo 1000079-43.2018.811.0100 (em 

face de Claro TV). Assim, conforme entendimento jurisprudencial, se a 

vítima de fraude cobra indenização por danos morais de várias instituições 

que negativaram seu nome indevidamente, em razão da fraude, deve o 

valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já que há outras 

inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. 

A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto 

(existência de outras restrições, mas que estão sendo discutidas 

judicialmente). No caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, levando em conta as demais ações, 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado 

em nome da parte autora (R$ 88,28), e por consequência, a inexistência 

de vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à 

imediata exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; 

b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (10/07/2015 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1000075-06.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SANTANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000075-06.2018.8.11.0100. REQUERENTE: VALDEVINO SANTANA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 67,73, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a 

Reclamada. Em sua defesa, a ré argumenta que a parte autora é titular de 

uma conta corrente, por meio da qual contratou um empréstimo do valor de 

R$ 200,00, a ser paga em 24 parcelas de R$ 24,34, mas não pagou, o que 

ocasionou o lançamento de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A 

promovida não juntou contrato escrito de abertura de conta ou do 

empréstimo; contudo, anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno 

contendo dados que seriam da parte promovente, alegando serem meios 

de prova válidos para demonstrar relação contratual com este. Assim, há 

que analisar a validade ou não dessas telas. A princípio, o entendimento 

deste juízo é no sentido de que essas telas, por si só carecem de 

segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema; podendo, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, ou qualquer 

outra afirmação que se conclua nesse sentido, o que poderia dar amparo 

às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Não juntou a 

promovida tais elementos; contudo, há que se ressaltar a afirmação na 

inicial dada pela parte autora, de que “não possui vínculo comercial com a 

reclamada”. Mais à frente aduz que “não possui débito algum com a Ré”. 

Dizer que não possui (no verbo presente) vínculo comercial, não é o 

mesmo que dizer que nunca ou jamais possuiu vínculo. Pode até ser que 

hoje a promovente considere que não tenha, mas ao que tudo indica, já 

teve relação com a ré anteriormente. Ademais, a afirmação “não possuir 

débito algum com a ré”, indica nesse mesmo sentido, pois apenas nega o 

débito, mas não algum vínculo passado. Ora, se a parte autora já teve 

relação contratual com a empresa requerida, há que considerar válidas as 

telas sistêmicas da promovida; primeiro, porque elas apenas demonstram 

todas as informações acerca da contratação do serviço que a 

promovente já usufruiu. Haveria dúvidas sobre a veracidade dessas telas 

se ela alegasse que nunca ou jamais teve qualquer relação com a 

empresa requerida, o que não foi o caso, já que foi enfática ao dizer 

apenas que “não possui vínculo comercial com a reclamada”. Porém, 

embora possa considerar a existência de relação jurídica entre as partes, 

verifico que as informações trazidas pelo parte requerida acerca do 

contrato de empréstimo não dizem respeito ao contrato objeto da restrição 
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noticiada, pois há divergência no valor inscrito e no número do contrato. 

No primeiro, não foi demonstrada a correlação entre o valor das parcelas 

ou do empréstimo com o valor da negativação. E no segundo, o contrato 

de empréstimo informado tem o número 3 260126648, ao passo que o 

número que consta na restrição é o 056254571000090. Nesse contexto, a 

parte Ré não demonstrou que o empréstimo contraído é o mesmo que foi 

objeto da restrição, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o 

débito cobrado seria exigível e legítimo. Sem que isso fosse comprovado, 

o débito imputado à parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, 

sendo a negativação portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$3.000,00 (três mil 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

67,73), devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (03/09/2014 – data da inclusão indevida) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 22 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-51.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SAMPAIO DORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000072-51.2018.8.11.0100. REQUERENTE: VALDINEI SAMPAIO 

DORNELAS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 147,87, e 505,66, 

que considera indevidas. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter qualquer 

relação com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar alguma 

contratação, tais como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, de 

empréstimos ou financiamentos, gravações de atendimento etc., bem 

como seus documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas 

alegações de que o débito cobrado seria exigível e legítimo. Em sua 

defesa, o promovido apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos 

anseios da parte Reclamante, não havendo qualquer elemento que 

evidencie algum vínculo entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, 

o débito imputado à parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, 

sendo a negativação portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Assim, no que 
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concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência dos débitos apontados em nome do autor (R$ 

147,87 e 505,66), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico 

entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão 

definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (10/10/2016 – data da primeira 

inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem 

como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-04.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000155-04.2017.8.11.0100. REQUERENTE: GLAUCIA FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 120,43, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado qualquer plano de 

telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o contrato de 

adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus documentos 

pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas se resumiu a 

argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante. Reporta à 

existência de um contrato para alegar vínculo com o consumidor, mas tais 

documentos não foram juntados aos autos. Tampouco há prova de que a 

contratação tenha sido porventura, de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio também utilizado por ela nos casos de 

aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi juntada qualquer 

gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, 

constato que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida, já que 

não comprovada a existência de contrato entre as partes que justificaria a 

dívida lançada nos órgãos restritivos. Sustenta ainda a promovida, que 

pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por terceiros 

estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por ela 

praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que razão 

não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do fornecedor 

de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. 

Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, precisa ser 

causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não aconteceu no 

presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o ato fraudulento 

por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. (...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 
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o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Verifico que 

todos os apontamentos no nome da promovente estão sendo 

questionados judicialmente, além do presente caso; nos processos 

1000154-19.2017.811.0100 em face de Bradesco Cartões, e 

1000153-34.2017.811.0100 em face de Banco Bradesco. A restrição feita 

pelo Banco Bradesco foi reconhecido como indevida; ao contrário daquela 

feita por Bradesco Cartões. Contudo, o apontamento questionado nesta 

ação foi inserido em 04/2016, antes daquele reconhecido como devido, 

que ocorreu em 11/2016. Assim, tal situação pode influenciar na fixação 

do quantum indenizatório, em patamar reduzido, devendo o valor da 

indenização observar o reduzido grau do dano. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano; além das peculiaridades do caso concreto, como o fato de haver 

outra inscrição discutida judicialmente, mas reconhecida como devida, o 

que comporta redução do quantum indenizatório. No caso, esses 

elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.000,00, que considero 

mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome do autor (R$ 120,43), e por consequência, a inexistência de vínculo 

jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso (25/04/2016 – data da inclusão indevida) 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000140-35.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte ré; todavia, a mesma 

registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor 

de R$ 187,88, que considera indevida. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de 

consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, providência 

perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a 

qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter 

contratado com a Reclamada. Em sua defesa, o promovido apenas se 

resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante. 

Argumenta não ter havido prévia discussão administrativa sobre a 

questão, porém sem razão, dada a garantia fundamental da 

inafastabilidade de acesso ao judiciário em caso de lesão ou ameaça a 

direito. Argumenta ainda, que teria localizado uma conta em nome da parte 

promovente, reportando a telas de seu sistema interno como meio de 

prova para demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, 

não há qualquer reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda 

que tivesse, não é o entendimento deste juízo como meio de prova (e 

também da Turma Recursal), eis que essas telas carecem de segurança, 

pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente 

pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. No entanto, verifica-se que a promovida sequer 

trouxe aos autos, elementos inequívocos que indiquem a existência de 

relação contratual com a parte autora, seja por escrito ou verbalmente, por 

meio de telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call centers da 

promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de migração de 

plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento nesse 

sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova suficiente de 

relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu 

nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a promovida, que pode ter 

ocorrido no presente caso, fraude praticada por terceiros estelionatários, 

argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por ela praticado. Porém, a 

despeito de tal argumento, é inquestionável que razão não lhe assiste. 

Fraudes fazem parte do risco da atividade do fornecedor de serviço, 

devendo estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. Logo, o fato 

de terceiro, para romper o nexo de causalidade, precisa ser causa 

exclusiva para a ocorrência do dano, o que não aconteceu no presente 

caso. A orientação do STJ é no sentido de que o ato fraudulento por 

terceiro falsário constitui risco inerente à atividade comercial/empresarial e 

não elide a responsabilidade pelos danos daí advindos, à luz da Teoria do 

Risco empresarial (ou do negócio). Nesse sentido: RECURSO INOMINADO 

– EMPRESA DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo 

ou culpa para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 
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título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) (TJMT - JUIZADOS 

ESPECIAIS, TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Considerando 

haver uma restrição no nome da parte autora (feita pela empresa Gazin), 

mas posterior àquela inserida pela promovida (não incidindo portanto, a 

súmula 385 STJ), e não havendo notícia de questionamento acerca dessa 

dívida, o valor da indenização deverá observar um montante reduzido. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além das peculiaridades do 

caso concreto. No caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que considero mais justa e equânime ao 

presente caso, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 

489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 187,88), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (17/09/2014 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000138-65.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ROSANI PERINI REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 122,28, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel vinculada ao 

CPF da parte promovente, que originariamente seria na modalidade 

pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para pós-paga. Esclarece 

que naquela modalidade não se formaliza contrato escrito. Assim, reportou 

a telas de seu sistema interno como meio de prova para demonstrar 

relação contratual com a parte autora. No entanto, não há qualquer 

reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda que tivesse, não é 

o entendimento deste juízo como meio de prova (e da Turma Recursal 

também), eis que essas telas carecem de segurança, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 
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pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 122,28), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (10/10/2016 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 8 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000137-80.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARLI DOS SANTOS ROCHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 127,41, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel vinculada ao 

CPF da parte promovente, que originariamente seria na modalidade 

pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para pós-paga. Esclarece 

que naquela modalidade não se formaliza contrato escrito. Assim, reportou 

a telas de seu sistema interno como meio de prova para demonstrar 

relação contratual com a parte autora. No entanto, não há qualquer 

reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda que tivesse, não é 

o entendimento deste juízo como meio de prova (e da Turma Recursal 

também), eis que essas telas carecem de segurança, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 
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ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, em que pese o reconhecimento da inexigibilidade do débito 

apontado, por outro lado não há que se falar na ocorrência daquele. Em 

buscas por outras demandas ajuizadas pela promovente, verifico a 

existência de apenas mais uma: em face de Banco Bradesco (processo 

1000136-95.2017.811.0100); ao passo que a parte autora possui seis 

restrições em seu nome, de diferentes empresas. Embora o primeiro 

apontamento tenha sido feito pela promovida Telefonica, o que em tese 

redundaria no reconhecimento de dano moral, mas cuja indenização seria 

em patamar reduzido, a existência de numerosos outros apontamentos, 

ainda que posteriores, e que não estão sendo questionados judicialmente, 

impede tal reconhecimento. Além disso, a negativação feita pela aqui 

promovida foi em 2014, e as demais, entre 2014 e 2015. A promovente só 

retirou seu extrato para verificar os apontamentos em novembro/2017, 

quando todos eles já constavam em seu nome. Ora, se a mesma foi em 

tese, comprar no crediário de algum comércio, mas se deparou com 

diversas restrições, dentre as quais a maioria não está sendo sequer 

questionada judicialmente, conclui-se que foram legítimas. Daí porque não 

se pode presumir que nesse momento tenha sofrido qualquer dano em sua 

honra ou bom nome na praça, se as restrições indicam o contrário. 

Portanto, estando já na condição de inadimplente, não pode a promovente 

alegar que a restrição tenha atingido sua honra e suposta condição de 

bom pagador, pois as diversas restrições mostram justamente o contrário, 

não havendo que se falar em reparação de dano extrapatrimonial, pelo 

que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome do autor (R$ 127,41), e por consequência, a inexistência de vínculo 

jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; e ainda, 

JULGO improcedente o pedido de indenização por danos morais. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 8 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000134-28.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ANTENOR JOSE DE PAIVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 133,59, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a Reclamada. Nesse 

contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer 

documento hábil a comprovar alguma contratação, tais como, por exemplo, 

o contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, não havendo qualquer elemento que evidencie algum vínculo 

entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à 

parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação 

portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
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julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, conforme pretende a promovida, pois a inscrição 

indevida feita pela promovida ocorreu em 11/06/2015; ou seja, foi a 

primeira, e anteriormente aos demais apontamentos noticiados, conforme 

comprovado pelo extrato anexado com a inicial. No entanto, tal situação 

pode influenciar na fixação do quantum indenizatório, em patamar 

reduzido. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além do valor da restrição e 

as peculiaridades do caso concreto (existência de restrição posterior). No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

133,59), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (11/06/2015 – data da inclusão indevida) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1000133-43.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR JOSE DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000133-43.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ANTENOR JOSE DE PAIVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 259,97, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a Reclamada. Nesse 

contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer 

documento hábil a comprovar alguma contratação, tais como, por exemplo, 

o contrato de abertura de conta, de empréstimos ou financiamentos, 

gravações de atendimento etc., bem como seus documentos pessoais, o 

que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito cobrado seria 

exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas se resumiu a 

argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante, não 

havendo qualquer elemento que evidencie algum vínculo entre as partes. 

Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à parte autora carece 

de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação portanto, indevida. 

Quanto ao dano moral, em que pese o reconhecimento da inexigibilidade 

do débito apontado, por outro lado não há que se falar na ocorrência 

daquele. Considerando que o primeiro apontamento (em 2015) fora 

questionado judicialmente pelo promovente em outra demanda (processo 

1000134-28.2017.811.0100 em face de Telefonica Brasil), o presente 

caso, em tese, redundaria na ocorrência do dano in re ipsa, mas com 

indenização em valor reduzido. Contudo, antes do apontamento feito pela 

promovida em 05/10/2017, verifica-se que o nome do promovente foi 

protestado duas vezes em 17/03/2017; não havendo notícia de que esteja 

questionando judicialmente esses protestos, de modo que se presume 

então, que sejam legítimos. Neste caso, incide aqui a súmula 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Outro não é o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDENCIA MANTIDA. Recorre a parte autora da sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação para declarar inexistente a dívida e 

determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao 

crédito, mas deixou de condenar a recorrida ao pagamento de indenização 

por danos morais. Não merece reparo a sentença recorrida, uma vez o 

comprovante de inscrição juntado à fl.10, demonstra a existência de 

anotações restritivas anteriores. Logo, não há que se falar em 

indenização por danos morais, uma vez que a existência de inscrição 

prévia do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito afasta da 

recorrida o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado 

através da edição da súmula 385 do STJ. Assim, deve ser mantida a 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005558044, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado 

em 17/11/2015). “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

SERASA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. A parte 

Recorrente teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA. Diante da 

ausência de provas acerca da legitimidade da restrição, a sentença julgou 

parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a 

inexigibilidade do débito, julgando, porém, improcedente o pleito de 

indenização por danos morais em razão da existência de outras restrições 

preexistentes, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ ao presente 

caso. A sentença objurgada não merece retificação, pois existem 

restrições preexistentes a que está a se discutir nestes autos. Apesar do 

Recorrente defender que esta é a restrição mais antiga, pautou-se na data 

da ocorrência, data esta que se refere à data do vencimento da dívida, e 

não à data da inclusão da restrição. O débito discutido nestes autos não 

está legível no extrato apresentado, mas vislumbra-se de forma clara que 

existe uma restrição mais antiga que esta, preexistente, portanto”. 

(Recurso Inominado nº.: 0067776-12.2015.811.0001 Origem: Quinto 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): APARECIDO OLÁRIO 
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COELHO Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A Juiz 

Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

07/03/2017) Portanto, estando já na condição de inadimplente, não pode o 

promovente alegar que a restrição tenha atingido sua honra e suposta 

condição de bom pagador, pois os protestos anteriores mostram 

justamente o contrário, não havendo que se falar em reparação de dano 

extrapatrimonial, pelo que a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso 

IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

259,97), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; e ainda, JULGO improcedente o 

pedido de indenização por danos morais. E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-88.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000130-88.2017.8.11.0100. REQUERENTE: APARECIDA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 205,97, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel 

vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente seria na 

modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. Assim, reportou a telas de seu sistema interno como meio de 

prova para demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, 

não há qualquer reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda 

que tivesse, não é o entendimento deste juízo como meio de prova (e da 

Turma Recursal também), eis que essas telas carecem de segurança, pois 

há possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 

ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 
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ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 205,97), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (07/08/2015 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-06.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000129-06.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS DE 

MEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 318,52, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel 

vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente seria na 

modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. Assim, reportou a telas de seu sistema interno como meio de 

prova para demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, 

não há qualquer reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda 

que tivesse, não é o entendimento deste juízo como meio de prova (e da 

Turma Recursal também), eis que essas telas carecem de segurança, pois 

há possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 
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OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 318,52), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (21/01/2014 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-21.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000128-21.2017.8.11.0100. REQUERENTE: RONALDO JOSE BATISTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 107,22, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a Reclamada. Nesse 

contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos autos qualquer 

documento hábil a comprovar alguma contratação, tais como, por exemplo, 

o contrato de adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas 

se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, não havendo qualquer elemento que evidencie algum vínculo 

entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à 

parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação 

portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Não há que se falar na aplicação 

da súmula 385 do STJ, conforme pretende a promovida, pois a inscrição 

indevida feita pela promovida ocorreu em 10/11/2015; ou seja, foi a 

primeira, e anteriormente aos demais apontamentos noticiados, conforme 

comprovado pelo extrato anexado com a inicial. No entanto, tal situação 

pode influenciar na fixação do quantum indenizatório, em patamar 

reduzido. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 
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ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além do valor da restrição e 

as peculiaridades do caso concreto (existência de restrição posterior). No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome do autor (R$ 

107,22), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (10/11/2015 – data da inclusão indevida) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-51.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000126-51.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CATIA APARECIDA FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 184,02 e 195,35, que 

considera indevidas. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado 

qualquer plano de telefonia com a Reclamada. Em sua defesa, o promovido 

alega ter localizado uma linha móvel em nome da parte autora, já 

cancelada, reportando a telas de seu sistema interno para comprovar 

relação com esta. Porém, tais imagens carecem de segurança como meio 

de prova, pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados 

unilateralmente pela detentora de tal sistema, não havendo garantia de que 

esse banco de dados não esteja imune a alterações. Podem, quando 

muito, serem considerados meros indícios de relação comercial com o 

consumidor, a serem complementados ou confirmados por outros meios 

de prova mais robustos da efetiva contratação por ele, como, por 

exemplo, o contrato de adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou 

gravação de atendimento, contendo anuência expressa à contratação de 

plano de telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia 

dar amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. 

Contudo, nada disso foi juntado aos autos. Assim, constato inexistir prova 

de relação entre as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu 

nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada 

a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses 

elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência dos débitos apontados em nome do autor (R$ 

184,02 e 195,35), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico 

entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão 

definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (01/01/2017 – data da primeira 

inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem 

como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir 
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desta data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 22 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-81.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CERINA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000124-81.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CERINA DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 127,15, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. Em sua 

defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel vinculada ao 

CPF da parte promovente, que originariamente seria na modalidade 

pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para pós-paga. Esclarece 

que naquela modalidade não se formaliza contrato escrito. Assim, reportou 

a telas de seu sistema interno como meio de prova para demonstrar 

relação contratual com a parte autora. No entanto, não há qualquer 

reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda que tivesse, não é 

o entendimento deste juízo como meio de prova (e da Turma Recursal 

também), eis que essas telas carecem de segurança, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 127,15), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (13/08/2014 – data da inclusão indevida) por se 
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tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 22 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21624 Nr: 901-98.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFC-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao tempo que em DEFIRO o pedido de fl. 64, DETERMINO que se proceda 

conforme o requerido.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado, se for o caso e, servindo a cópia 

deste despacho como o necessário mandado/notificação/ofício/carta 

precatória/carta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24467 Nr: 703-90.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleria Neris Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para, em razão do teor da certidão retro (fl. 51), requerer 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, o que deverá ser 

certificado.

Após, voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-71.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JEHAN CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Construtora Equilíbrio (REQUERIDO)

ODINEI PERTUZATTI (REQUERIDO)

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000004-71.2018.8.11.0110. REQUERENTE: JEHAN CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA 

EQUILÍBRIO, ODINEI PERTUZATTI Expeça-se mandado de citação da 

requerida TRÊS IRMÃOES ENGENHARIA LTDA no endereço indicado no Id. 

12681476 e de citação do requerido ODINEI PERTUZATTI no endereço 

indicado no Id. 15031548, uma vez que não há nos autos comprovação de 

que este tenha sido citado anteriormente. Designe-se audiência de 

conciliação entre a parte requerente e as requeridas acima mencionadas, 

de forma a oportunizar a resolução do conflito de modo consensual, 

conforme pauta organizada pela Escrivania deste Juízo. Citem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 12 de dezembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-78.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BUENO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para proceder o recolhimento das custas judiciais, nos termo da Sentença 

ID 8338949 e da Certidão de Demonstrativo de Custas e Taxas Judiciais ID 

13400959. Campinápolis/MT, 12 de dezembro de 2018. PRISCYLLA 

MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 0500041-63.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS EDUARDO GALVAO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para proceder o recolhimento das custas e taxas judiciais, nos termo da 

Sentença ID 7324938 e da Certidão de Demonstrativo de Custas e Taxas 

Judiciais ID 12967681. Campinápolis/MT, 12 de dezembro de 2018. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000061-60.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE-PARANATINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GALVAO PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora, 
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para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de Direito, sob 

pena de arquivamento. Campinápolis/MT, 12 de dezembro de 2018. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-55.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MESSIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, nos termo da Sentença ID 11252443 e da Certidão de 

Demonstrativo de Custas e Taxas Judiciais ID 14867489. Campinápolis/MT, 

12 de dezembro de 2018. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-63.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para que realize o pagamento do saldo devedor das custas e taxas 

judiciais, no valor de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e três centavos), conforme Certidão ID 14867916 expedida dia 

21/08/2018. O prazo para o pagamento é de 10 (dez) dias, nos termos da 

Sentença ID 13173645, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.. Campinápolis/MT, 12 de dezembro de 

2018. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-10.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o pagamento do saldo devedor 

das custas e taxas judiciais, no valor de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta 

e nove reais e sessenta e três centavos), conforme Certidão ID 14867994 

expedida dia 21/08/2018, nos termos da Sentença ID 12788244 dos autos 

acima identificados. Sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Campinápolis/MT, 12 de dezembro de 2018. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000076-92.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para que realize o pagamento do saldo devedor das custas e taxas 

judiciais, no valor de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e três centavos), conforme Certidão ID 14867851 expedida dia 

21/08/2018. O prazo para o pagamento é de 10 (dez) dias, nos termos da 

Sentença ID 12797053 dos autos acima identificados, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em 

dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Campinápolis/MT, 12 de 

dezembro de 2018. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-11.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANDERLUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para que realize o pagamento do saldo devedor das custas e taxas 

judiciais, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), conforme Certidão ID 13400945 expedida dia 

21/08/2018. O prazo para o pagamento é de 10 (dez) dias, nos termos da 

Sentença ID 10516946, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Campinápolis/MT, 12 de dezembro de 2018. 
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PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-81.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

C T PEDRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000025-81.2017.8.11.0110. REQUERENTE: C T PEDRO - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Decisão->Determinação. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

(Id.15311500), no qual a parte exequente pleiteia o recebimento da quantia 

de R$ 3.867,88 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito 

centavos). Intime-se o executado para pagar o débito no valor de R$ 

3.867,88 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito 

centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito[1]. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 

do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 

15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 

525, CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 30 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36914 Nr: 592-66.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Decisão->Determinação. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta pelo BANCO BRADESCO S.A em desfavor de CLEBSON JOSE 

ROSA MENDES. O feito fora extinto sem resolução do mérito (fls.36/36-v), 

em razão da parte autora não ter cumprido com a ordem judicial para 

comprovação do preenchimento dos quesitos ensejadores da ação. 

Transitada em julgado a sentença de extinção (fl.39). Às fls. 40/47-v, a 

parte autora pugnou pelo desarquivamento dos autos, bem como pelo 

chamamento do feito à ordem. É o relatório. Fundamento e decido. 

Malgrado a explanação fática apresentada pela parte autora, percebe-se 

que este Juízo já prestou sua tutela jurisdicional nos presentes autos, 

inclusive, tendo esta transitado em julgado (fl.39). Desse modo, inviável a 

pretensão da parte autora em rever o posicionamento deste Juízo nos 

próprios autos, sem que tenha interposto o recurso cabível 

tempestivamente. (...) Ante o exposto, por inadequação da via eleita, 

INDEFIRO o pedido de folhas 40/42. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 760-97.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDSA, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, PRISCILA EMANUELE BATISTA CORREIA - 

OAB:24329-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Ante o não comparecimento da parte 

autora na presente solenidade, impossibilitando a realização de acordo, 

determino a nomeação de causídico para apresentar contestação em 

favor do requerido, no prazo de 15 dias. Após, intime-se a autora para 

impugnação no mesmo prazo. A seguir, visto dos autos ao Ministério 

Público. Por fim concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43981 Nr: 1582-86.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, PLTDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da não informação sobre a 

citação/intimação do requerido, redesigno a solenidade para o dia 12 de 

março de 2019 as 14h00min, complemente-se a carta precatória de fls.17, 

comunicando o juízo deprecado sobre a nova data da solenidade, a fim de 

que possa ser citado/intimado o requerido Wellinton de Freitas Andrade. 

Sai a autora intimada. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44065 Nr: 1604-47.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRAM ALVES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que, havendo probabilidade do 

direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes 

para a concessão da tutela antecipada.Neste diapasão, as tutelas 

provisórias de urgência, sejam cautelares ou satisfativas, subordinam-se 

a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (periculum in 

mora) e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris).No caso em 

comento, entendo que presentes os fundamentos da tutela de urgência de 

natureza antecipada.Doravante, passo a analisá-los.Tendo em vista a 

juntada do comprovante de pagamento da fatura do mês de setembro 

(fl.16), que teria ensejado a interrupção do serviço, vislumbro presente o 

fumus boni iuris. No mesmo norte, o periculum in mora resta comprovado 

(fls.18/20), uma vez que a interrupção do fornecimento de serviço 

essencial, como o da água tratada, notoriamente impõe situação de 

prejuízos ao autor.Destarte, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar ao requerido a retomada do fornecimento de água tratada na 

residência do autor, Unidade Consumidora nº 1154142, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reis). Cumpre ressaltar 

que a concessão da tutela pretendida não configura caso de 

irreversibilidade, não representando perigo à parte requerida.Da não 

realização de audiência de conciliaçãoTratando-se de direito que não 

admite a autocomposição, nos termos do art. 334, §4°, do CPC; cite-se o 

requerido acerca do teor da inicial para apresentar contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia. Apresentada a contestação ou 
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expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-16.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NOGUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENI NOGUEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000040-16.2018.8.11.0110. REQUERENTE: RAIMUNDO NOGUEIRA 

COSTA REQUERIDO: IRENI NOGUEIRA DA COSTA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois entendo que a parte 

reclamada, sendo também proprietária do imóvel, pode figurar como polo 

passivo da demanda. Mérito. RAIMUNDO NOGUEIRA COSTA ajuizou a 

presente ação de reclamação em face de IRENI NOGUEIRA DA COSTA, 

todos qualificados nos autos. Aduziu que a parte Requerida requereu 

seus serviços de empreiteiro de obras para acabar a construção de uma 

casa, e que, na primeira semana o Requerente colocou um pedreiro a seu 

serviço para trabalhar na obra, ao final da semana quando foi receber da 

Requerida pela semana trabalhada não obteve êxito. Noticia que teve que 

tirar do seu bolso o pagamento do pedreiro, no valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais), anexou recibo do Sr. Eraldo de Id nº 13139810. 

Continuou argumentando que após a referida semana o próprio 

Requerente foi trabalhar na obra, sendo um total de 3 (três) dias e meio, o 

valor da diária é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) totalizando um 

valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), os quais também 

não recebeu. Aduz que na tentativa de acertar pelos dias de serviços 

prestados só recebeu a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). 

Pleiteou por fim, pela condenação da requerida ao pagamento da quantia 

R$ 1.105,00 (mil e cento e cinco reais), pelos serviços prestados. Pois 

bem. Analisando os documentos que acompanham a inicial, não há prova 

capaz de fazer jus ao pleito do requerente. Audiência de Conciliação 

restou frustada (Id nº 13487829). A requerida, regularmente citada, 

contestou a ação (Id nº 13527634), alegando, ilegitimidade passiva, 

improcedência dos pedidos e aduziu em tese de defesa que na realidade o 

reclamante fora contratado por seu esposo para trabalhar na construção 

do telhado de sua casa, e que, o Sr. Raimundo abandonou o serviço. 

Alega que o Sr. Eraldo nega ter recebido qualquer quantia de Raimundo 

referente aos dias trabalhados, afirmando ainda, que Eraldo recebeu certa 

quantia referente a outros serviços prestados por ele a Raimundo. 

Devidamente intimado para se manifestar sobre a contestação, o 

requerente se quedou inerte, conforme certidão de Id nº 16124469. No 

caso, de acordo com os documentos juntados aos autos, verifico que não 

se desincumbiu o autor, portanto, do ônus probatório quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Negritei. 

Compulsando as provas coligidas aos autos, entendo que razão não 

assiste à parte autora, e quando instado a se manifestar, trazendo aos 

autos provas, fatos ou fundamentos que retirassem a validade dos 

apresentados em contestação, permaneceu inerte, conforme certidão (Id 

nº 16124469). A prova que deveria ter sido produzida pela parte 

reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como 

manteve-se inerte, a improcedência se impõe. Nesta condição, inexistindo 

ou não comprovado satisfatoriamente o direito pleiteado, a improcedência 

é medida que se impõe. Dispositivo. Pelo exposto, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a 

decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 12 de dezembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 010/2018/DF. - Torna público as inscrições deferidas para o 

Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiários de Nível Superior 

(Direito), para formação de cadastro de reserva do Fórum da Comarca de 

Cláudia – MT, bem como o local e horário para realização da prova.

* O Edital Nº 010/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100183 Nr: 3393-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDCL, MLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT 12.025

 Vistos.

1. Acolho a justificativa apresentada e determino a designação de nova 

audiência de conciliação.

2. Após, intimem-se as partes, devendo a parte Requerida ser intimada por 

meio de seu advogado, via DJE.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97323 Nr: 1950-59.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUEO INOCÊNCIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido constante na Ref. 21. Cumpra-se a decisão liminar no 

endereço indicado.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95146 Nr: 854-09.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Procedida a baixa da restrição do veículo via sistema Renajud, 

conforme extrato em anexo.

2. Acerca do decurso do prazo para oferecimento de contestação, 

intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91424 Nr: 1341-13.2016.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ANTÔNIO DE MARCH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ribeiro de Queiroz - 

OAB:SP 256.097, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 Vistos.

1. Considerando a notícia da venda do veículo pela parte autora, 

intime-se-a para trazer aos autos o valor da venda, no prazo de 10 (dez) 

dias.

2. Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89684 Nr: 489-86.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM, MARIZETE PEDRO RICARTE MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Ante o exposto, estando evidenciada a voluntariedade e inescusabilidade 

do inadimplemento do débito, cumprida a formalidade do art. 528 do CPC, 

rejeito a justificativa e determino que o Executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento do débito alimentar, sob pena de protesto e 

penhora.Para tanto, à Contadoria Judicial para atualizar o valor do débito 

no prazo de 05 (cinco) dias.2. Intime-se a parte autora a fim de informar se 

concorda com a penhora sore o bem indicado, conforme documentos 

constantes na Ref. 36, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ainda 

apresentar o cálculo atualizado do débito.3. Intimem-se e ciência ao 

parquet.4. Diligências necessárias.Cláudia, 11 de dezembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103098 Nr: 1431-50.2018.811.0101

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMP, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 103098)

Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência

 Requerente: CELIA MARIA PREVELATO

Interditando: JOEL PREVELATO

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de curatela com pedido de tutela de urgência promovida 

pela CELIA MARIA PREVELATO em favor de JOEL PREVELATO, alegando, 

em suma, que o interditando é portador de déficit cognitivo severo e 

epilepsia (CDI.: F61, F68, F72, F92), o que o torna incapaz para exercer os 

atos da vida civil. Houve a necessidade de ingressar com a presente ação 

para que a requerente passe a auxiliar o interditando em suas atividades. 

Requerendo em sede de tutela de urgência a sua nomeação como 

curadora provisória, uma vez que precisa sacar a aposentadoria do 

requerido, a fim de utilizá-la para aquisição de produtos para sua 

subsistência, inclusive medicamentos. Juntou documentos à inicial.

A inicial foi recebida em 06.06.2018, nomeando ao interditado como 

Curadora Especial a Dra. Tania Mara Rosa Finger. Foi, ainda, determinado 

que se oficiassem os cartórios a fim de informarem se havia bens em 

nome do paciente.

O cartório de registro de imóveis desta Comarca informou que não consta 

registro de bens imóveis em nome do interditando (fl. 40).

 Em 06.06.2018 este juízo designou audiência para a entrevista do 

paciente, bem como a sua citação.

 O interditando foi citado em 15.06.2018

Audiência redesignada para o dia 03.10.2018 .

A audiência foi realizada no dia 03.10.2018 com o paciente, tendo sido 

dispensada a perícia judicial, em razão da constatação a olho nu, da 

incapacidade do curatelado.

É, em síntese, o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de curatela com pedido de tutela de urgência ao 

argumento de que o interditando é portador de déficit cognitivo severo e 

epilepsia (CDI.: F61, F68, F72, F92), sendo incapaz de exercer alguns atos 

da vida civil sem a ajuda de um terceiro.

Com o surgimento da Lei nº 13.146/2015 foi instituído o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, do qual revogou os incisos II e III do art. 3º do Código Civil 

que consideravam como incapazes absolutamente “II- os, que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos e III- os que, mesmo por causa 

transitória, não puderem exprimir sua vontade”; exceto ao inciso que se 

refere aos menores de 16 anos, sendo estes considerados absolutamente 

incapazes para os atos da vida civil.

A nova lei (Lei nº 13.146/2015) preleciona, em seu art. 114, que são 

considerados relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, passando a ter plena 

capacidade, podendo inclusive casar, conforme explicito no art. 6º da lei.

Desse modo, o art. 4º, inciso III, Código Civil brasileiro dispõe a nova 

redação dada pela Lei nº 13.146/2015, em seu art.114 que:

“São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;”

Muitas são as críticas diante dessa nova sistemática trazida pela Lei nº 

13.146/2015, revogando a maioria dos incisos do art. 3º do Código Civil, ao 

tratar dos absolutamente incapazes. Porém, a interdição existe para 

permitir ao incapaz sempre que não puder atuar sozinho tenha o auxílio de 

alguém próximo, conforme dispõe o art. 84, §1º, da Lei nº 13.146/2015.

 Nos termos do artigo 1.767, inciso I do Código Civil, é cabível a interdição 

para aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil, sendo que o 

interditando enquadra-se nesta situação, como visto através de laudo 

médico (fls. 12), e a entrevista realizada.

 De seu interrogatório, constatou-se que o paciente não tem noção da vida 

em sociedade, não sabendo quem era o Presidente do Brasil e que não 

saberia que no domingo aconteceriam as eleições, eis que não soube 

dizer quanto equivale um salário mínimo e possui comportamentos que 

demonstram possuir deficiência mental.

 Diante disso, verifico que a anomalia que está acometido o interditando 

restou-se devidamente demonstrada nos autos, não havendo 

possibilidade de cura, o que o impede de reger a sua pessoa e administrar 

seus bens, por si só, sujeitando-se, assim, à curatela, segundo decorre 

do artigo 1.767, I, do Código Civil c/c art. 84, §1º, do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência.

 Com efeito, estando provada a existência da anomalia que impede o 

interditando de externar a sua vontade e de se autodeterminar, ou seja, de 

reger a sua pessoa e administrar seus bens, impõe-se seja julgado 

procedente o pedido em apreço.

Ante a informação que o representado convive com sua genitora, correta 

a nomeação definitiva desta para que assuma a curatela, por força do 
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§1º, artigo 1.775, do Código Civil, até porque este Juízo não possui a 

informação se o paciente possui companheiro ou cônjuge.

 “Art. 1.775. (...) §1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador 

legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendentes que se 

demonstrar mais apto.”

Por outro lado, com as informações apresentadas pela requerente (irmã) 

reúnem condições e meios adequados para desempenhar o encargo de 

curadora definitiva.

Diante disso, julgo que o interesse do interditando estará salvaguardado 

com a entrega de sua curatela a sua irmã.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de JOEL PREVELATO, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil e pessoa com deficiência, na forma dos artigos 4º, inciso III e 

1.767, inciso I, ambos do Código Civil c/c art. 2º, da Lei nº 13.146/15, 

nomeando-lhe curadora definitiva a Sraª. CELIA MARIA PREVELATO 

mediante compromisso (art. 759, CPC/2015), a quem incumbirá 

representá-la nas declarações de vontade próprias à vida em sociedade, 

nos moldes do artigo 1.767 e seguintes do Código Civil e art. 84 e 

seguintes, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

 Intime-se a curadora definitiva para prestar o compromisso, inclusive 

quanto ao disposto no artigo 759 do Código de Processo Civil/2015.

Expeça-se ofício para inscrição da presente no Registro Civil onde o 

interditado foi registrado, bem como MANDADO DE AVERBAÇÃO da 

interdição às margens do assento de nascimento e EDITAL na forma do 

art. 9º, inciso III, do Código Civil de 2002 e art. 92 da Lei de Registros 

Públicos, publicando-se na imprensa local e imediatamente publicada na 

rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado 

o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e órgão 

oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 

edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites 

da curatela, observando-se o disposto no art. 755, § 3º do CPC/2015.

Oficie-se ao TRE acerca da presente interdição.

Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Por fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou nos 

presentes autos, Dra. Tania Mara Rosa Finger, OAB nº 9.501-B, os quais 

arbitro em 2 URH, os quais correspondem na presente data em R$ 

1.793,02 (um mil e setecentos e noventa e três reais e dois centavos). 

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007 

da CGJ.

P.R.I.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103098 Nr: 1431-50.2018.811.0101

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMP, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de JOEL PREVELATO, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil e pessoa com deficiência, na forma dos artigos 4º, inciso III e 

1.767, inciso I, ambos do Código Civil c/c art. 2º, da Lei nº 13.146/15, 

nomeando-lhe curadora definitiva a Sraª. CELIA MARIA PREVELATO 

mediante compromisso (art. 759, CPC/2015), a quem incumbirá 

representá-la nas declarações de vontade próprias à vida em sociedade, 

nos moldes do artigo 1.767 e seguintes do Código Civil e art. 84 e 

seguintes, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Intime-se a curadora 

definitiva para prestar o compromisso, inclusive quanto ao disposto no 

artigo 759 do Código de Processo Civil/2015.Expeça-se ofício para 

inscrição da presente no Registro Civil onde o interditado foi registrado, 

bem como MANDADO DE AVERBAÇÃO da interdição às margens do 

assento de nascimento e EDITAL na forma do art. 9º, inciso III, do Código 

Civil de 2002 e art. 92 da Lei de Registros Públicos, publicando-se na 

imprensa local e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela, observando-se o disposto no art. 755, § 3º do CPC/2015.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000004-69.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ZBORALSKI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GONZALEZ LESMO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 29/01/2019 Hora: 

15:00 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010117-94.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DIAS DA SILVA 63231840953 (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 21/02/2019 Hora: 

13:20 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010048-67.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS NIEHUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010048-67.2012.8.11.0101 

REQUERENTE: CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

REQUERIDO: CLOVIS NIEHUES Vistos. 1. Em consulta ao sistema Apolo, 

esta magistrada localizou o atual endereço da parte Requerida, qual seja, 

rua Professor Nilo Povoas, 706, centro, Cláudia/MT 2. Assim, expeça-se 

mandado de penhora e remoção dos bens em nome do executado. 3. Em 

caso negativo, intime-se a parte Autora/Exequente para requerer o que de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. 4. Intimem-se. 5. Diligências necessárias. 

Cláudia, 16 de março de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37748 Nr: 1119-77.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO SCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos etc. Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL contra NATALINO SCHIO dando-o como incurso nas penas 

dos artigos 155, § 4º, inciso IV do Código Penal. I. DIANTE DO EXPOSTO, 

nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a punibilidade do delito imputado 

ao réu NATALINO SCHIO, com fulcro no art. 107, inciso V, do Código Penal 

para reconhecer o implemento da prescrição antecipada. II. Cientifique-se 

o Ministério Público e a Defesa. III. Recolha-se mandado de prisão, 

porventura expedido. IV. Após, certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo que 

atuou no feito, procedam-se as providências necessárias e arquivem-se 

os autos. P.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41929 Nr: 1137-30.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samoel Camargo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT, Evandro Alves dos Santos - OAB:6095

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao Cálculo de Pena carreado aos 

autos e por consequência, DETERMINO que EXPEÇA-SE Cálculo de Pena 

observando o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena imposta para fazer 

jus à progressão do regime fechado para o semiaberto, o que faço com 

fundamento no artigo 112, caput, da Lei Federal n.º 7.210/84 c/c artigo 5º 

inciso XL, da Constituição Federal.REMETAM-SE cópias ao custodiado e à 

Unidade Penitenciária, a fim de que sirva de atestado anual de pena a 

cumprir.Com a vinda do cálculo de pena atualizado, DÊ-SE vistas dos 

autos à Defesa e ao Ministério Público, sucessivamente, para se 

manifestarem quanto ao pedido de progressão de regime.Após o 

cumprimento das providências supramencionadas, venham os autos 

CONCLUSOS para a eventual homologação do novo cálculo.No mais, 

DETERMINO que seja oficiado ao Diretor do estabelecimento onde o 

recuperando está segregado para que forneça mensalmente atestado de 

comportamento carcerário, certidão de dias trabalhados e freqüência na 

participação em atividades de ensino.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com a máxima urgência, tendo em vista que o presente feito 

tramita com a urgência “réu preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 93142 Nr: 4403-78.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdS, JAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por LUIZ 

BENEDITO DE SOUZA e JECI ALVES DE CARVALHO, ambos devidamente 

qualificados.

Com a inicial, vieram documentos de fls. 05/09.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ab initio, DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita às partes

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de LUIZ 

BENEDITO DE SOUZA e JECI ALVES DE CARVALHO, nos termos do art. 

226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 93140 Nr: 4402-93.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, ADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por 

ALESSANDRO DE OLIVEIREA e LUCI MARIA DE SOUSA, ambos 

devidamente qualificados.

Com a inicial, vieram documentos de fls. 05/24.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ab initio, DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita às partes

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de 

ALESSANDRO DE OLIVEIRA e LUCI MARIA DE SOUSA, nos termos do art. 

226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92893 Nr: 4292-94.2018.811.0105
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de conhecimento em que se pleiteia a regulamentação 

de guarda e a fixação de alimentos em favor da filha do casal.

A ordem jurídica vigente admite a cumulação de pedidos em um único 

processo, contudo, condiciona-a a alguns requisitos.

Segundo o art. 327, § 1º, III, do CPC, para que seja admissível a cumulação 

objetiva de demandas, o tipo de procedimento adotado deve ser adequado 

para todos os pedidos.

Haja vista que os ritos adotados para as ações de alimentos e 

regulamentação de visitas não são compatíveis entre si, a cumulação nos 

moldes pleiteados pela parte autora é indevida.

Com efeito, o rito das ações de alimentos é mais célere, cuja prática de 

quase todos os atos ocorre na audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, a qual é designada, vi de regra, no primeiro contato do 

Magistrado com o processo.

A celeridade almejada pelo legislador visa assegurar que aquele que 

necessita de alimentos – uma pessoa que não consegue prover o seu 

próprio sustento – fique alijado do mínimo necessário para viver.

Por sua vez, o rito das ações de famílias não imprime a mesma celeridade, 

dando uma maior ênfase à autocomposição entre as partes – até porque 

esta é a melhor forme de pacificar definitivamente a lide.

 Desta feita, é de rigor a emenda a petição inicial para adequá-la àquilo que 

o ordenamento jurídico exige, sob pena de indeferimento e, 

consequentemente, a extinção do processo sem apreciação do mérito.

Ante o exposto, por orientação do art. 321, caput, do CPC, intime-se a 

parte autora para que emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, 

sob pena de indeferimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91036 Nr: 3360-09.2018.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante o acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação e com 

fulcro no art. 178 do CPC, DÊ-SE vista dos autos Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62048 Nr: 1117-05.2012.811.0105

 AÇÃO: Guia de recolhimento (arts. 105, 106 e 107 da LEP)->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir João Ferri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida acerca 

da decisão de folha 93/verso.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 85-04.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a 

apresentar dados bancários para expedição de alvará de levantamento.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 931-11.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. F. Pimenta ME, Neuci de Fátima Pimenta, Alfredo Paulo 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A-MT

 Impulsiono os autos para as partes manifestarem ao que entender de 

direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90986 Nr: 3328-04.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da audiencia 

designada para o dia 13 de dezembro de 2018 às 15h30m na sala de 

conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 93110 Nr: 4395-04.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Paula Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência antecipatória 

para o fim de determinar que o instituto requerido implante “in limine” o 

benefício de aposentadoria rural por idade.

Ab, initio, DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, 

mormente porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, no período correspondente à carência do 

benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 55 

anos.

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 
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idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no 

prazo legal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92778 Nr: 4250-45.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER AMANCIO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam o recolhimento de contribuição no 

período de dez meses anteriores ao nascimento da criança.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício de salário 

maternidade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92774 Nr: 4249-60.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA BATISTA - 

OAB:24433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta senda, imperiosa se faz a instrução para aclarar as controvérsias, 

razão porque INDEFIRO a tutela de urgência cautelar de arrolamento de 

bens.Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe audiência 

de conciliação.CITE-SE a parte requerida para que compareça à 

solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, 

sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de constituir 

advogado que lhe seja nomeado um dativo por este Juízo. Designada a 

audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do CPC.As partes poderão constituir representante, por 

meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para este Magistrado para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do 

CPC).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87306 Nr: 1142-08.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA FERNANDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos;

Ante o teor da certidão de tempestividade constante na movimentação de 

Ref: 125, RECEBO o Recurso de Apelação juntado na movimentação de 

Ref: 122, eis que em conformidade com o artigo 600, caput, do Código de 

Processo Penal.

Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, DÊ-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 08 (oito) dias, 

oferecer suas contrarrazões recursais.

Após, independentemente de juntada de contrarrazões recursais, nos 

termos do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

grafando as nossas melhores homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 1075-43.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, JOSCHUA ALVES 

DA SILVA, SIDEVALDO VALÉRIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/MT, Robson Medeiros - OAB:6395/B, WELITON DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos;

Ante o teor da certidão de tempestividade constante na movimentação de 

Ref: 165, RECEBO o Recurso de Apelação juntado na movimentação de 

Ref: 162, eis que em conformidade com o artigo 600, caput, do Código de 

Processo Penal.

Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, DÊ-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 08 (oito) dias, 

oferecer suas contrarrazões recursais.

Após, independentemente de juntada de contrarrazões recursais, nos 

termos do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

grafando as nossas melhores homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 25962 Nr: 90-31.2005.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Ferreira de Carvalho, Aguinaldo 

Barbosa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 APENSEM-SE estes autos aos principais.

Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28319 Nr: 338-94.2005.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:5.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos.

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 APENSEM-SE estes autos aos principais.

Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85404 Nr: 5478-89.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YFCA, J, APR, ALdO, APAN, WBS, ZXDA, 

APM, AFdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado por 

Almindo Pereira Alves Neto, Ângela Lima de Oliveira e J.V.OP., por meio de 

seus advogados constituídos (fls. 356/357).

Compulsando o processo verifico que consta procuração apenas do 

adolescente J.V.O.P. representado por sua genitora, outorgando poderes 

aos advogados Evaldo Gusmão da Rosa e Eunice Elena Ioris da Rosa.

Assim, intimem-se os requerentes Almindo Pereira Alves Neto e Ângela 

Lima de Oliveira, para que regularizem sua representação processual no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Deverão, ainda, em igual prazo, esclarecer quais objetos pretendem a 

restituição.

Sanadas as irregularidades, colha-se parecer ministerial.

 Após, à conclusão.

 Diligências Necessárias.

De Aripuanã para Colniza, 12 de dezembro de 2018.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Edson Alfredo Smaniotto - 

OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, HYAGO 

CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, Nayara Rodrigues de Amorim - 

OAB:43.476, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF, ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Da análise do processo verifico que foi oportunizada, por duas vezes, a 

apresentação de alegações pelas defesas dos acusados Antônio Pereira 

Rodrigues Neto e Yana Fois Coelho Alvarenga.

Verifico, ainda, que decorreu o prazo para apresentação da referida 

peça, consoante certificado à ref. 465.

 Assim, considerando que os acusados possuem advogados constituídos 

no processo, bem como que não consta qualquer pedido de renúncia dos 

nobres causídicos, DETERMINO, PELA ÚLTIMA VEZ a intimação dos 

respectivos advogados, para que apresentem as alegações finais, sob 

pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis (artigo 265, CPP).

Consigno, que após o término do prazo legal, não havendo manifestação, 

será nomeado defensor dativo para os réus, cujos honorários correrão às 

suas expensas.

 Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE COM MÁXIMA URGÊNCIA, considerando tratar-se de feito 

concernente a réus presos.

 Sirva-se a presente como carta precatória/ofício/mandado.

 De Aripuanã para Colniza, 12 de dezembro de 2018.

 Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Cotriguaçu
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Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79697 Nr: 818-36.2018.811.0099

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECOR, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONE DA SILVA LIMA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DE TODO TEOR DA 

SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...Trata-se de petição denominada “AÇÃO 

DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS” ajuizada pelo Ministério Público Estadual (Promotoria de 

Justiça de Cotriguaçu) em favor de Heloisa Gabrielly Oliveira da Silva, 

representada por sua genitora Ellen Cristina Oliveira Ribeiro, contra Dione 

da Silva Lima, todos qualificados nos autos.Durante o trâmite processual 

as partes fizeram acordo da guarda, visitas, alimentos e despesas 

extraordinárias da filha menor.Em manifestação, o Ministério Público foi 

favorável à homologação do acordo extrajudicial, desde que o valor dos 

alimentos fosse deliberado com determinada porcentagem do salário 

mínimo vigente, levando em consideração a necessidade de atualização 

do valor dos alimentos devidos.Por sua vez, a parte-requerente retificou o 

item do acordo, conforme solicitado pelo Ministério Público.Vieram os autos 

conclusos.II FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO Assim 

está disposto o art. 4º do ECA:Art. 4º É dever da família, da comunidade, 

da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária.[...]Do apontado, observa-se o dever da família quanto à 

efetivação do direito à alimentação da criança e do adolescente.O dever 

arrolado é decorrente não apenas da própria literalidade da Constituição 

Federal (art. 227 da CF), mas também de todo o contorno de solidariedade 

que deve permear a vida em família, especialmente em favor dos mais 

necessitados (crianças, adolescentes, idosos, portadores de 

necessidades especiais, etc.). Neste contexto é que André Rodrigues 

Amin, em ampla obra sobre o ECA, assevera:Mas a garantia da saúde não 

envolve apenas cuidados médicos. A saúde pela alimentação é uma 

realidade. Promover uma nutrição adequada significa prevenir doenças 

decorrentes de desnutrição, carência de algum nutriente ou obesidade 

infantil, hoje, um dos grandes males da infância. É notório que os Estados 

Unidos da América lutam contra a obesidade de sua população – não 

apenas infanto-juvenil – que ostenta taxas de 20% de obesidade mórbida 

e 40% de obesos. No Brasil, já se nota a preocupação com o tema. As 

escolas públicas e particulares das cidades mais desenvolvidas adotam 

cardápio elaborado por nutricionistas e já incluíram no conteúdo curricular 

noções básicas de nutrição. (Curso de Direito da Criança e do 

Adolescente: aspectos teóricos e práticos. Kátia Maciel (coord.). Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010. 4. ed. rev. e atual. Pp. 32/33).Não é por outro 

motivo que não a relevância do direito em destaque que consta no ECA o 

art. 22, o qual está assim grafado:Art. 22. Aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais.Em comentário sobre o aludido artigo, Murilo José 

Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo apontam que:Interessante observar 

que a obrigação alimentar não cessa com a eventual emancipação do 

adolescente (podendo mesmo, com fulcro na Lei Civil, se estender para 

além da adolescência), e o quantum devido deve atender às necessidades 

básicas de alimentação, educação, saúde, habitação, segurança etc., do 

filho, atendendo às possibilidades dos pais, para cuja aferição devem ser 

considerados, inclusive, sinais exteriores de riqueza por estes 

apresentados. (Estatuto da criança e do adolescente anotado e 

interpretado. MPPR. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da 

Criança e do Adolescente, 2013. 6. ed., p. 26).Ficou pactuado entre as 

partes que o genitor pagará, mensalmente a título de alimentos, até o dia 

10 (dez) de cada mês, a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) correspondente a (26,20%) do salário mínimo vigente, mais 50% 

das despesas médicas, hospitalares, ambulatoriais, odontológicas, 

material escolar e uniforme, mediante apresentação de receita e/ou nota 

fiscal.Conclui-se, neste ponto, que possui direito à alimentação a menor, 

correspondendo a um dever àquele que possua o poder familiar.II.2 DA 

GUARDA COMPARTILHADA E VISITASInexiste qualquer notícia de risco à 

menor, o que inclusive retira o caso do raio de incidência de boa parte do 

ECA, ganhando prevalência o Código Civil, como, por exemplo, os arts. 

1583 e ss.Pelo art. 1583 do Código Civil, verifica-se o seguinte:Art. 

1.583.A guarda será unilateral ou compartilhada. § 1º Compreende-se por 

guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 

substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns. § 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele 

melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para 

propiciar aos filhos os seguintes fatores: I – afeto nas relações com o 

genitor e com o grupo familiar; II – saúde e segurança; III – educação. § 3º 

A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 

supervisionar os interesses dos filhos.Pactuou-se que a guarda da menor 

será compartilhada, com morada na residência da genitora. Contudo, o 

genitor exercerá seu direito de visitas de forma livre, desde que não 

atrapalhe a rotina da filha, bem como comunicando com antecedência a 

genitora. Logo, considerando que estão resguardados os interesses da 

menor, não há razão para se opor quanto a este ponto do acordo. II.3 DO 

ACORDO REALIZADO Em relação ao que consta no acordo, não se 

verificam condições absurdas (a ponto de se prever o inadimplemento), 

mas especialmente não se observa desprezo ao direito à alimentação da 

menor.Por conta disso, a homologação é consequência natural e correta.III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO 

EXTINTO, COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

NCPC.DEFERE-SE o benefício da “justiça gratuita”, motivo que ficam 

isentas as partes do pagamento das custas. Todavia, é possível a 

exigibilidade de tais valores caso haja a perda da condição de 

necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.Nomeado como 

Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao advogado CLEBER 

LEAL JARDIM – OAB/MT N° 24.307-O, o valor de 03 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).IV DISPOSIÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz SubstitutoIntimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT,.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 11 de dezembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27185 Nr: 79-83.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDS, GUN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte executada para ciência da 

penhora e/ou para se manifestar, requerendo o que de direito, nos termos 

do art. 841 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61415 Nr: 1154-50.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BORTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-51.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ASSUNCAO BELMONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN OAB - TO0004962A (ADVOGADO(A))

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E R DALMOLIN - MOVEIS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COTRIGUAÇU JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COTRIGUACU AVENIDA 

ANGELIN SAIA, 59, JARDIM VITÓRIA RÉGIA - COTRIGUAÇU SENTENÇA 

Numero do Processo: 0010043-85.2012.811.0036 Polo Ativo: CARLOS 

ALBERTO DE ASSUNCAO BELMONTE Polo Passivo: NOVO ELETRO 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar de 

ilegitimidade passiva Não há falar na falta da apontada condição da ação, 

pois que, sendo a requerida (cedente) responsável pela existência do 

crédito cedido, mostra-se evidente a legitimidade para figurar no polo 

passivo da demanda, em face das regras estabelecidas pela legislação 

consumerista, a qual estabelece responsabilidade solidária dos 

fornecedores/cobradores, pelos danos causados, na inteligência dos arts. 

7º, parágrafo único, 18, ?caput?, 19, ?caput?, 20, ?caput? e 25, § 1º, 

todos do CDC. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. A preliminar arguida foi rejeitada, não havendo prejudiciais a 

serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 355, I, do NCPC. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais proposta por CARLOS ALBERTO DE ASSUNÇÃO BELMONTE em 

desfavor de NOVO ELETRO (E R DALMOLIN MOVEIS - ME), ambos 

devidamente qualificados. Alega a parte reclamante ter sido negativada 

pela empresa reclamada junto aos órgãos de proteção ao crédito em face 

de suposto débito no valor de R$ 1.172,43 (um mil, cento e setenta e dois 

reais e quarenta e três centavos), decorrente de financiamento realizado 

para aquisição de um refrigerador, restrição esta que alega ser indevida. 

Diante dos transtornos suportados, pleiteia a reparação pecuniária a título 

de danos morais. Da análise dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao demandante. 

Com efeito, restou incontroversa nos autos a contestada negativação 

junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito existente junto à parte 

passiva. E, compulsando os autos do processo digital, verifica-se que a 

empresa reclamada não apresentou prova concreta e suficiente que 

pudesse justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, 

sequer colacionando o contrato celebrado entre as partes ou mesmo 

elementos que indicassem a efetiva existência de relação jurídica entre 

elas. Ao revés, limitou-se a apresentar a mencionada resposta de forma 

genérica, desprovida de documentos idôneos que pudessem legitimar o 

débito imputado na inicial, bem como a consequente restrição nominal do 

requerente junto aos cadastros de inadimplentes. Aliás, a negativação do 

nome do autor no cadastro de inadimplentes foi realizada pela empresa 

reclamada em 20/04/2012, um mês após a aquisição do eletrodoméstico, 

sendo que, com a aquisição do bem em março, a primeira parcela venceria 

no mês seguinte (abril), ficando demonstrado, por meio dos comprovantes 

acostados aos autos no evento 1.4, o efetivo pagamento das parcelas 

dos meses de abril, maio e junho. Ora, a parte reclamada é responsável 

direta pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela e verificação de eventual falha em seu sistema de contratação, 

cobrança e pagamentos. É certo, ademais, que a reclamada não trouxe 

qualquer elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, e não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a existência e exigibilidade da dívida questionada. Resta patente, 

portanto, o comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, verifico a 

hipótese de dano moral indenizável, eis que os pressupostos da 

responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram 

presentes, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos 

reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, 

não se constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da 

vida em sociedade. De fato, a indevida negativação do nome do 

consumidor junto a órgãos de proteção ao crédito gera transtornos em 

sua vida social que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, assim, 

o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de dano moral in re ipsa, o qual 

dispensa comprovação concreta de sentimentos negativos, tais como dor, 

humilhação, vexame ou constrangimento. Na análise do quantum 

indenizatório a título de dano moral, devem-se observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não 

configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a empresa 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos 

morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (20/04/2012 - data da 

inclusão indevida - art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo IPCA-E, a partir desta data (Súmula 362 do STJ). IV - 

DELIBERAÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de 

servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 

2016. FERNANDO KENDI ISHIKAWA Juiz de Direito Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000116-73.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 
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item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para apresentar impugnação no prazo legal. COTRIGUAÇU, 12 de 

dezembro de 2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - 

MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31602 Nr: 342-72.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeni Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Zaffalon - 

Procuradora Federal - OAB:, Milena Luisa de Macedo Bonfim - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Certifico a tempestividade da Impugnção à Execução de fls.172/179. POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NPC), 

e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por intermédio 

de seus procuradores, para que no prazo legal, querendo, apresente 

resposta à impugnação ao cumprimento de sentença de fls.172/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36681 Nr: 1562-71.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gedalva Alves de Oliveira, Luiz Carlos 

Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Mendes Taques - 

OAB:15025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, Rodrigo 

Silveira - OAB:10410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que informem um CNPJ valido, pois 

o referido na petição de ref.79 encontra-se inválido.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45260 Nr: 721-74.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MONTE HOREBE LTDA-ME, 

OLAINE DOMINGA SIGNORI, ANAIR CANELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B, MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - 

OAB:12579

 Vistos em correição

CUMPRA-SE integralmente sentença de fls. 249, atentando-se as 

informações contidas em fls.250-251.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44645 Nr: 104-17.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA FRANCISCA DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Tendo em vista que o prazo entre o pedido da suspensão de fls.138 e a 

data atual, já transcorreu, INTIME-SE a exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70522 Nr: 750-17.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFFEN IND. E COM. MAD. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme certidão de fls.86, INTIME-SE a parte autora para requerer o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84089 Nr: 1175-34.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORECHE & MORECHE LTDA-ME, ANGELA CRISTINA 

ZECZKOWSKI MORESCHE, WANDERSON ZECZKOWSKI MORESCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, DETERMINO 

que SE CERTIFIQUE quanto a tempestividade dos Embargos à Execução 

apresentados, nos termos do Art. 915 do NCPC.

Se tempestivos, RECEBO desde já os presentes embargos à Execução 

opostos pela executada, bem como CONCEDO o efeito suspensivo, vez 

que presentes os pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

Após, DETERMINO a intimação da parte embargada para se manifestar nos 

autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

providencias do disposto no art. 920, II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49283 Nr: 33-73.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORECHE & MORECHE LTDA-ME, ANGELA 

CRISTINA ZECZKOWSKI MORESCHE, WANDERSON ZECZKOWSKI 

MORESCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Diante do efeito suspensivo nos autos em apenso (código 84089), 

AGUARDE-SE o julgamento da referida ação de Embargos á Execução em 

apenso.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83345 Nr: 709-40.2018.811.0093

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CASTILHO BRAZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MANSOS DE ALMEIDA ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante da Documentação juntada aos autos às fls. 23/51, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para que este se manifeste acerca da 

documentação juntada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83747 Nr: 968-35.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DIAS AGUIAR, DEJALMIR SILVA COSTA, 

ALEX SANDRO FARIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Philippe Zandarin Villela 

Magalhães - OAB:16.244

 Vistos,

Inicialmente, OFICIE-SE O JUÍZO DEPRECADO solicitando informações 

acerca do cumprimento da missiva de fls. 85/86, salientando se tratar de 

réus presos, pendente o cumprimento do ato deprecado.

Com o retorno da missiva, vistas as partes para alegações finais, conform 

disposto no art. 403, §3º do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79948 Nr: 1158-32.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR JOSÉ MARIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Cobrança Securitária - DPVAT proposto por Valmir 

José Mariotti em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, ambos igualmente qualificados.

Petição inicial (fls. 04/08) veio acompanhada dos documentos de fls. 

09/79.

Em Decisão de fls. 81, foi Recebida a Petição Inicial, e designada audiência 

de conciliação, a qual restou infrutífera (fls. 84/94).

O Requerido apresentou Contestação às fls. 95/101.

A parte requerente impugnou às fls. 102/105.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Não há questões processuais pendentes a serem decididas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada.

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, a Sra. Perita Judicial Dra. 

Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com, devendo a mesma 

ser intimada desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária, em data a ser informada por ele.

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 

465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou 

assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições anteriores.

FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida 

certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito.

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.

Com a juntada do laudo médico, intime as partes para fins e prazo dos 

parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de publicação no DJE, 

oportunidade em que deverão também apresentar Memoriais Finais, sob 

pena de preclusão.

 Após, TUDO devidamente cumprido e certificado, venham-me os autos 

conclusos para Sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75649 Nr: 1283-68.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de via Terrestre - DPVAT proposta por Paulo Luiz 

da Silva em face de Seguradora Lider dos Consórcios de Seguros S/A, 

todos igualmente qualificados.

Contestação apresentada às fls. 24/38, sendo intempestiva conforme 

certidão de fls. 41.

Petição do autor às fls. 44, requerendo prova pericial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Inicialmente verifico que o Requerido, devidamente citado (fls. 23v), 

manifestou de forma intempestiva, conforme certidão de fls.41, Dessa 

forma, Decreto-lhe a Revelia.

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, a Sra. Perita Judicial Dra. 

Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, com endereço a Rua das 

Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – Medicina e Segurança do 

Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: (066) 3535-1212 e (066) 

99995-4085, e-mail: dra.amandadestefani@gmail.com, devendo a mesma 

ser intimada desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária, em data a ser informada por ele.

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 
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465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou 

assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições anteriores.

FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida 

certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito.

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.

Com a juntada do laudo médico, intime as partes para fins e prazo dos 

parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de publicação no DJE, 

oportunidade em que deverão também apresentar Memoriais Finais, sob 

pena de preclusão.

 Após, TUDO devidamente cumprido e certificado, venham-me os autos 

conclusos para Sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83144 Nr: 579-50.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Mulinari, Hiago Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos,

HOMOLOGO a desistência da testemunha Dhanyllo Silva.

Concedo ao MPE o prazo de 5 (cinco) dias para localização das 

testemunhas não localizadas, sob pena de desistência.

Após, conclusos para análise do pedido de liberdade provisória em virtude 

do excesso de prazo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83220 Nr: 629-76.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO - OAB:24.797

 Vistos,

HOMOLOGO a desistência da testemunha Edson Pereira Liz.

Concedo à defesa o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

memoriais finais escritos, nos termos do art. 403, §3º do CPP.

Com a juntada, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43208 Nr: 30-94.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS BRASIL NORTE IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA., JOÃO CARLOS KOTOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 270, razão pela qual, SUSPENDO 

o curso da marcha processual, pelo prazo de 12 meses.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71607 Nr: 997-61.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS FAGANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 68, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 12 meses.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 1052-36.2018.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gelso Fistarol

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho a cota ministerial de fls. 23, e DETERMINO que seja oficiada a 

Delegacia desta Comarca requisitando o relatório acerca das motosserras 

apreendidas, mencionadas em petição de fls. 04/12, aja vista que não 

foram constadas em termo de apreensão de fls.17.

Com a resposta, dê-se vistas dos autos ao ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84815 Nr: 1678-55.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de ação de Divórcio Litigioso proposto por Marinete Alves da 

Silva em face de Brasilino Bispo da Silva.

RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro da parte autora, ou inverídico as 

declarações de hipossuficiência.

Verifica-se nos autos a indicação de que o cônjuge encontra-se em local 

incerto e não sabido, requerendo a autora sua citação por edital.

No entanto, em consulta ao TRE/MT, foi localizado seu endereço recente, 

assim, CITE-SE o requerido, via Carta Precatória no endereço em anexo, 

para comparecer à Audiência de Conciliação, acompanhado de advogado, 

no dia 21 de maio de 2019, às 15h00min.

 Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84154 Nr: 1221-23.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANDRE FILINE, CARLOS AUGUSTO 
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DA SILVA, RUBERTO SIQUEIRA DA CUNHA, MANOEL RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTONIO MACHADO - 

OAB:PA/5395-B, PAULO ROBERTO VIEIRA NEGRÃO - OAB:TO/2.132-B, 

RODRIGO DE MOURA LARAS - OAB:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequar a pauta de audiências, deste modo, 

redesigno a audiência para o dia 27 de maio de 2019, às 13h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81305 Nr: 1964-67.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT/15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Certifico para os devidos fins que ao analisar a sentença nas folhas 64, 

ao tempo em que o magistrado condena a parte autora ao pagamento das 

custas, logo abaixo do mesmo paragrafo suspende a cobrança, nesse 

sentido encaminho os autos de forma definitiva para o arquivo, não 

havendo o que se cobrar em custas e taxa judiciária.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48259 Nr: 1139-41.2008.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIONASUKE HIRAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - 

OAB:6972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR POSSER, Cpf: 66062942820, Rg: 

11.204.960, Filiação: José Carignato Posser e de Terezinha Vezaro 

Posser, brasileiro(a), natural de Marau-RS, casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de usucapião onde requer-se a 

declaração do domínio do imóvel determinado pelos seguintes limites e 

confrontações: "partindo do marco de madeira de Lei M-01, seguimos no 

rumo 90°00'E, à distância de 1.500,00 metros, confrontando em todo o 

perímetro com Lote nº 23, encontra-se assim o marco M-02; deste ponto, 

defletindo à esquerda, seguindo no rumo de 00°00N, a distancia de 200,00 

metros, confrontando em todo o período com o Córrego Sol Nascente, 

encontrando assim o marco M-03; deste ponto defletindo a esquerda, 

seguindo no rumo de 90°00W, a distância de1.500,00 metros, 

confrontando todo o perímetro com o Lote 25, encontrando-se assim o 

marco M-04, deste ponto defletindo-se novamente a esquerda , seguindo 

o rumo de 00°00'S a distância de 200,00 metros, confrontando em todo o 

perímetro com a linha divisória da Gleba, encontrando-se assim o marco 

M-01, ponto inicial deste caminhamento, fechando-se assim o perímetro em 

questão.".

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino o IMEDIATO cumprimento do já 

determinado em Decisões passadas, no que tange à intimação do curador 

especial nomeado às fls. 128 para que apresente a Defesa do Requerido, 

sendo que em caso de decurso de prazo, deverá ser devidamente 

certificado.Determino desde já que a Secretaria atente-se ao cumprimento 

INTEGRAL das Decisões, para não ocorrer tal fato novamente.Quanta ao 

pedido de fls. 139 aguarde-se o prazo requisitado, após, Intime-se 

novamente a União, para se manifestar nos autos.No que tange ao pedido 

de Citação por Edital do Confinante de fls. 150, Defiro este, diante das 

tentativas de citação do requerido, as quais restaram infrutíferas, 

conforme certidão de fls. 148.Segue entendimento Jurisprudencial:“AÇÃO 

DEMARCATÓRIA - LEGITIMIDADE DE PARTE - POSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO - CONFINANTE - CITAÇÃO POR EDITAL - PERMISSIBILIDADE 

LEGAL - A legitimidade para propositura da ação de demarcação 

encontra-se definida pelo artigo 950 do Código de Processo Civil, devendo 

ser aferida essa condição da ação de forma divorciada da análise do 

mérito do feito, cabendo à parte que a alega carrear provas nos autos a 

respeito. - O mesmo deve ser dito com relação à possibilidade jurídica do 

pedido, caracterizando-se a ação demarcatória como necessária ao 

proprietário que entende não estarem corretos os limites e confrontações 

atinentes à sua gleba de terras. - Nos termos do artigo 953, ainda do 

Digesto Instrumental Civil, mostra-se possível a citação por edital de 

eventuais confinantes da área a ser demarcada que não residam na 

comarca onde tramita o feito demarcatório. (TJ-MG 200000046483930001 

MG 2.0000.00.464839-3/000(1), Relator: OTÁVIO PORTES, Data de 

J u l g a m e n t o :  1 0 / 1 2 / 2 0 0 4 ,  D a t a  d e  P u b l i c a ç ã o : 

23/12/2004)”.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Rodrigues da 

Silva, digitei.

Feliz Natal, 23 de novembro de 2018

Jeberson Teles de Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73561 Nr: 279-93.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA BIATO, JULIO CESAR 

DEVENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO FERREIRA BIATO, Cpf: 

03803489180, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JULIO 

CESAR DEVENS, Cpf: 03092479181. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Aduz a exequente que o executados Bruno Ferreira 

Biato (devedor principal) e Júlio Cesar Devens (avalista) não adimpliram 

com empréstimo contraído por meio da Cédula de Crédito Bancário de 

número B30431786-0 no valor de R$ 11.066,97 (onze mil e sessenta e 

seis reais e noventa e sete centavos). Requereu o pagamento da dívida.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se a executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 652 do CPC), sob pena de 

não o fazendo ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 652 e parágrafos do CPC) ou, oferecerem 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 736 c.c. art. 738 do CPC).Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, intimem-se os cônjuges da Executada, se 

casada for, bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 655, § 2º 659, § 5º 

e 6º do CPC.Desde logo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 
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pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 652-A do CPC)Defiro os benefícios do art. 172, § 2º do CPC, 

ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente 

necessário, o que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 

5º, inciso XI da Constituição Federal.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Rodrigues da 

Silva, digitei.

Feliz Natal, 18 de outubro de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44435 Nr: 1268-51.2005.811.0093

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ESTEVÃO PETEÁ, LUIZ FERNANDO 

DA SILVA, BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FERNANDO DA SILVA, Filiação: 

Silvio José da Silva e Cleonice Oliveira da Silva, data de nascimento: 

15/05/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), servidor 

público estadual. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE DOS AUTORES DO FATO MANOEL ESTEVAN PETEÁ, 

BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES E LUIZ FERNANDO DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, com fundamento no art. 

107, inciso IV, do Código Penal. Decorrido “in albis” o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os presentes autos em 

seguida.Publique-se. Dispensado o registro, na forma do item 2.2.12 

CNGC/MT, intimem-se e cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Rodrigues da 

Silva, digitei.

Feliz Natal, 18 de outubro de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44057 Nr: 892-65.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, Rg: 

996001041802, Filiação: Antônio José da Silva e Maria Edie da Silva, data 

de nascimento: 17/10/1981, brasileiro(a), natural de Catolé do Rocha-PB, 

convivente, marceneiro, Telefone 585-1792. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. O Ministério Público 

Estadual ofereceu denúncia (fl.08/12) em desfavor de Francisco de Assis 

da Silva, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos 

delitos tipificados nos artigos 288; 155, § 4º, inciso III; ambos do Código 

Penal e artigo 1° da Lei 2.252/54.Consoante se observa pela r. decisão de 

fl. 110, a denúncia ofertada, e foi recebida em data de 05 de maio de 2011, 

sendo que, na oportunidade determinou a citação do acusado, bem como 

designou audiência de interrogatório.O denunciado Francisco de Assis da 

Silva foi devidamente citado, conforme se observa à fl. 157. Em seguida o 

réu apresentou defesa preliminar às fls.171/172. Designou-se audiência 

de instrução e julgamento às fls.213. Vieram –me os autos conclusos.É o 

relatório. Fundamento e decido.É de se observar que, pela prática do crime 

tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV imputado ao denunciado, prevê a 

legislação vigente a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos. Para o 

delito do artigo 288 do CP pena de reclusão de 01 (um) a 03 ( três) anos e 

para o artigo 1° da Lei 2.252/54 pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos.De outro lado, em análise acurada aos elementos e circunstâncias 

que envolvem os fatos, conclui-se que a pena em relação aos delitos a 

serem aplicadas não excederá o mínimo legal a cada um deles, eis que o 

acusado é primário e de bons antecedentes, não havendo quaisquer 

outros elementos de exasperação da pena.Neste sentido, para análise da 

prescrição há que se considerar a pena de cada um dos delitos 

isoladamente. Dispõe o art. 109, do Código Penal:“Art. 109. A prescrição, 

antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1° 

e 2° do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de 

liberdade cominada ao crime, verificando-se:(...)V - em quatro anos, se o 

máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a 

dois(...)”.Ademais, tendo em vista que os fatos ocorreram antes da 

alteração do artigo 110 do Código Penal pela Lei nº12.334/2010 pode ser 

perfeitamente reconhecida a prescrição do período entre a data dos fatos 

ocorridos, meados de maio do ano de 2005, até a data do recebimento da 

denúncia ocorrido em 05 de maio de 2011, os quais decorreram cerca de 

06 anos.Outrossim, de compulsar os autos denota-se que com a 

interrupção do curso do prazo prescricional no momento do recebimento 

da denúncia, 05 de maio de 2011, até o presente momento não houve um 

édito condenatório ou de absolvição, visto que já se passaram mais de 05 

anos desde então. Assim, quer seja pela aplicação da prescrição 

antecipada entre o período da data dos fatos até a data do recebimento da 

denúncia ou do período da data do recebimento da denúncia até o 

presente momento, os delitos estão prescritos, razão pela qual o prazo 

prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal há ser reconhecido 

levando-se em consideração a pena mínima dos delitos que seriam 

aplicadas ao réu, ante sua primariedade e bons antecedentes. Nesta 

senda, dispendioso será movimentar a máquina do Judiciário, para ao final 

aplicar ao caso a prescrição retroativa, que no caso em testilha está 

demonstrada de forma irretorquível. Desse modo, embora não haja amparo 

para aplicação da modalidade da prescrição antecipada ou virtual, agindo 

dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como amparado pelo 

princípio da economia processual, uma vez que não se poderá extrair da 

prestação jurisdicional futura condenação, é de se aplicar a figura da 

prescrição virtual.Segundo ROGÉRIO GRECO, in Curso de Direito Penal 

Parte Geral, 4. ed, Impetus, p. 830:“Qual seria a utilidade da ação penal, 

que movimentaria toda a complexa e burocrática máquina judiciária, 

quando de antemão, já se tem conhecimento de que ao final da instrução 

processual, quando o julgador fosse aplicar a pena, a quantidade seria 

suficiente para que fosse declarada a extinção da punibilidade com base 

na prescrição da pretensão punitiva estatal? Seria fazer com que todos os 

envolvidos no processo penal trabalhassem em vão, pois que, desde o 

início da ação penal, já se saberia que seria impossível a formação do 

título executivo penal”. Prossegue o renomado jurista, transcrevendo na 

obra e página acima citadas, os ensinamentos de ADA PELLEGRINI 

GRINOVER, ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES e ANTÔNIO MAGALHÃES 

GOMES FILHO, in As nulidades no processo penal, p. 65:“Pode-se falar no 

interesse-utilidade, compreendendo a idéia de que o provimento pedido 

deve ser eficaz: de modo que faltará interesse de agir quando se verifique 

que o provimento condenatório não poderá ser aplicado (como, por 

exemplo, no caso de a denúncia ou queixa ser oferecida na iminência de 

consumar-se a prescrição da pretensão punitiva. Sem aguardar-se a 

consumação desta, já se constata a falta de interesse de agir)”. Em 

substancioso voto proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 

40285/2003 – Classe I – 19 – Comarca Capital, julgado em 16.03.04, o 

conspícuo Relator Dr. Rondon Bassil Dower Filho, assim manifestou: “É 

evidente que não cabe ao Poder Judiciário legislar, prerrogativa inalienável 

do Parlamento, mas é evidente também que se o poder competente para a 

elaboração das leis não providencia instrumentos para que o poder 

encarregado da administração da justiça possa desempenhar a contento 

sua função, o único poder que poderá solucionar o impasse é o Poder 

Judiciário, não sendo justo que permaneça com os olhos vendados, 

deixando de enxergar situação de completo descalabro, 

desperdiçando-se recursos e tempo submetendo-se cidadãos à 
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constrangimento ilegal para a prática de atos processuais que se sabe, de 

antemão, não serão aproveitados, enquanto outros processos caminham 

para a prescrição sem que nada se possa fazer, diante da falta de 

recursos humanos e materiais.Não é por outro motivo que já se decidiu 

conforme os acórdãos cujas ementas foram transcritas às fls. 160/161, 

que peço vênia para transcrevê-las:‘Prescrição antecipada – Validade 

judicial que antecipa o cálculo prescricional para rejeitar a denúncia. 

Ementa oficial: Princípio de direito administrativo, voltado para a boa 

aplicação do dinheiro público, também recomenda que não seja instaurada 

ação penal por falta de interesse, quando, em razão da provável pena, 

que é uma realidade objetivamente identificável pelo Ministério Público e 

pelo juiz, a partir de considerações inerentes ao artigo 59 do CP, for 

possível perceber que a sentença condenatória não se revestirá de força 

executória, em face das regras que regulam a prescrição...’ (Ap. 

295.059.257 – 3ª Cam, j. 12-3-96 – Rel. José Antônio Paganella Boschi).‘De 

nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste do 

prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, 

diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento 

da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na 

hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio 

de habeas corpus para trancar a ação penal’ (TACRIM/SP – HC – Rel. 

Sérgio Carvalhosa – RT 669/315)”.Nesse sentido:“EMENTA – RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELA PENA EM PERSPECTIVA, 

ANTECIPADA OU VIRTUAL, EM FACE DA PRIMARIEDADE DO RÉU, DOS 

SEUS BONS ANTECEDENTES, ETC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 

INVIABILIDADE DA PRETENSÃO MALGRADO A SERIEDADE DOS 

ARGUMENTOS DA TESE DEFENSIVA DA MEDIDA – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. A prescrição antecipada, justificada pelo 

desperdício de tempo e de recursos públicos, nos processos acumulados 

e destinados à frustração, é um anseio a ser solucionado ou atendido. 

Todavia, a prescrição retroativa sob o enfoque de eventual condenação 

futura é hipótese não contemplada pela Lei Penal vigente”. (TJMT – 

Primeira Câmara Criminal – Recurso em sentido estrito n. 40285/2003 – 

Classe I – 19 – Comarca Capital – Relator Exmo. Dr. Rondon Bassil Dower 

Filho – j. 16.3.04 – DJ n. 6889, circulado em 14.05.04).Diante do exposto, 

necessário se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

e por consequência JULGO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 

DENUNCIADO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, nos termos dos artigos 

107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Oficie-se aos juízos deprecados 

solicitando a devolução das cartas precatórias anteriormente expedidas 

independente de cumprimento ante a perda objeto das mesmas. Arbitro os 

honorários advocatícios do defensor dativo quantia de 05 (cinco) Urh’s, 

expeça-se a certidão competente. Intime-se o réu. Saem os presentes 

intimados.Às providências. Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, 

por mim,________________ (Simone Leal), foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Rodrigues da 

Silva, digitei.

Feliz Natal, 17 de outubro de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34676 Nr: 795-44.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Belirdes Braghirolli de Francheski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39481 Nr: 1682-91.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Vieira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39456 Nr: 1657-78.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29815 Nr: 1295-81.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Derli Maria Gaest

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81228 Nr: 562-42.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33435 Nr: 2330-42.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Norvina dos Santos Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 
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(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86677 Nr: 2358-34.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Gussi - 

OAB:11259-B/MT, Airoza Lá-Wergita Bastos - OAB:OAB/MT 3.569-A, 

Alessandra de Castro Perez - OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 1551-43.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atílio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80951 Nr: 285-26.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR SERAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105707 Nr: 559-14.2017.811.0087

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J R da Silva Transporte-ME, Joaquim Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL MENDONÇA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

AARAO LINCON SICUTO, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31226 Nr: 134-02.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sivanete Chimirri Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29759 Nr: 1232-56.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Salvador Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - OAB:7973-B, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI para se 

manifestar quanto a petição de fls. 183.

Intimação do Dr. Marcelo Freitas Queiroz para se manifestar quanto a 

petição de fls. 189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94338 Nr: 1895-24.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amandio Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Rosana Lovison - OAB:19013-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93694 Nr: 1550-58.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Borsatti Bandieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91449 Nr: 333-77.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Pereira de Jesus Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86598 Nr: 2324-59.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aledina de Fatima Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85187 Nr: 1145-90.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Mezomo Barp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80754 Nr: 87-86.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindulfo Ostemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32106 Nr: 714-32.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esaú Antoniazzi, Graciema Rossignol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89681 Nr: 2097-35.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Cutchman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86894 Nr: 316-75.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86223 Nr: 2125-37.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86222 Nr: 2124-52.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlena das Chagas Panucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84721 Nr: 686-88.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Carrara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30301 Nr: 1773-89.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Shizuka Tomonnaga Maegaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente, para alegar aquilo que entende por direito, 

no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98452 Nr: 539-57.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildo Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89704 Nr: 2118-11.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Lucas Canoff de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Tiburcio de Oliveira - 

OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 1842-77.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Florentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87925 Nr: 1141-19.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuracir Vilela Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Jose Dantas de Souza - 

OAB:MT/16143,  Russy Maiara  Pesovento  Te ixe i ra  - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83439 Nr: 2774-36.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82418 Nr: 1752-40.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDO, MARIA APARECIDA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38961 Nr: 1161-49.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Biesek Minetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiaria

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-42.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LISBOA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

23/01/2019, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-57.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALBERTO SARTORI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERIDO)

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

23/01/2019, às 13:30 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32792 Nr: 1307-44.2013.811.0036

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Ribeiro da Silva, Odete Lourenço Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cesar Ribeiro, Simone Neumann Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Junior - 

OAB:3.284-B

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 22/11/2018, na 

forma da certidão de fls, 197 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33584 Nr: 586-58.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista de Sousa, Olívio Mafaldo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490, Lucineide Tabosa - OAB:MT 8.257

 Autos: 586-58.2014.811.0036 (33584)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de aditamento à denúncia proposta pelo Ministério Público a fl. 

68/69, verifica-se das certidões de fls. 86, 90 e 140 que o advogado 

constituído do réu OLÍVIO MALFADO DOS SANTOS, mesmo após ser 

intimado, via DJE para manifesta-se acerca do aditamento à denúncia, 

quedou-se inerte.

 Compulsando os autos, verifica-se, outrossim, que o acusado JOÃO 

EVANGELISTA DE SOUZA, manifestou-se acerca do referido aditamento 

requerendo sua rejeição e indicando novas testemunhas (fls. 104/109).

Assim, recebo a resposta ao aditamento da denúncia.

Nesse sentido, DESIGNO audiência de instrução para o dia 13/03/2019, às 

16h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 IV – Uma vez que a revelia do acusado OLÍVIO MALFADO DOS SANTOS, 

fora decretada a fl. 59, o processo seguirá sem sua presença.

V – Por fim, INTIME-SE o causídico subscritor da petição de fls. 104/109, 

para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, instrumento de 

procuração, sob pena de desenhamento da referida petição e 

cancelamento da audiência ora designada.

Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17658 Nr: 1088-02.2011.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Maria José de Paula Lima - OAB:2029-MT

 Autos n° 1088-02.2011.811.0036 (17658)

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução nos próprios autos ação de divórcio litigioso e 

partilhas de bens proposto por ISAURA FRANCISCA DA SILVA em face de 

ISAIAS SOUZA E SILVA.

As fls. 134/136 partes informam que transacionaram extrajudicialmente, 

sobre as questões da presente lide, requerendo a homologação do acordo 

com vistas à extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Inexistindo óbice legal, ou seja, trata-se de direito passível de negociação, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, o acordo realizado entre as partes (fls. 

134/136), para que produza os seus jurídicos efeitos para a partilha dos 

bens do casal, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. Para 

isso:

a) EXPEÇAM-SE os competentes formais de partilha, mandados e ofícios 

que se fizerem necessários junto ao Ofício de Registro de Imóveis 

competente, conforme o referido acordo.

d) DEIXO de condenar as partes nas custas e despensas processuais 

uma vez que são beneficiárias de assistência judiciária gratuita.

P.I.C

Transitado em julgado, em nada sendo requerido:

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 11/12/18

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32669 Nr: 1192-23.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaura Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grabriela de Souza Correa - 

OAB:10031, Maiara F. Carneiro - OAB:MT-20.371, Maria José de 

Paula Lima - OAB:2029-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1192-23.2013.811.0036 (32669)

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de nulidade de partilha em divórcio, proposta 

por ISAIAS SOUZA E SILVA em face de ISAURA FRANCISCA DA SILVA, 

ambos igualmente qualificados.
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Compulsando os autos, observa-se na presente Ação houve a perda 

superveniente do objeto.

Em análise do processo principal em apenso nº 1088-02.2011.811.0036 

(17658) – Execução nos autos da ação de divórcio litigioso, observa-se 

que ele foi sentenciado e extinto com resolução de mérito, segundo 

preceitua o art. 487, III, alínea “b” do Novo CPC, em razão de acordo 

extrajudicial entabulado pelas partes litigantes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Por esses fatos, observa-se que ocorreu na presente ação ordinária de 

nulidade de partilha em divórcio a falta superveniente do interesse 

processual, visto que desapareceu o objeto pretendido, por ser tratar de 

um processo acessório que acompanha a lide principal, não havendo, 

assim, necessidade da tutela judicial.

Decido.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do Novo CPC.

Por não ter havido sucumbência na presente lide, DEIXO CONDENAR as 

partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, além de serem beneficiárias da Justiça Gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17608 Nr: 1038-73.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Borian, Claudete Aparecida Zemel Borian, 

Claudio Luiz Zemel, Marli Brandão Zemel, Reinaldo Celso Bignardi, Vinicius 

Bignardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ângelo da Silva, Neuza Calanca da 

Silva, Banco Nacional S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT, Reinaldo Celso Bignardi - OAB:3561-A, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12901

 Autos n° 1038-73.2011.811.0036 (17608)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) REVOGO a decisão de fl. 163, pois foi proferida de forma equivocada, 

por erro material, visto que na sentença de fls. 142/143 este Juízo 

condenou os autores REINALDO CELSO BIGNARDI, VINICIUS BIGNARDI E 

OUTROS ao pagamento dos honorários advocatícios, em benefício dos 

advogados dos requeridos ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA E OUTROS e, 

não, contrário.

2) INDEFIRO os petitórios da parte ANTÔNIO ANGELO DA SILVA de fls. 

174/179, pois a petição das partes REINALDO CELSO BIGNARDI e 

VINICIUS BIGNARDI de fls. 158/160 trata-se de erro escusável, além disso, 

observa-se que a intimação para o pagamento foi dada de forma equívoca 

por este Juízo.

3) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo e 

na capa dos autos como parte exequente as pessoas de ANTÔNIO 

ÂNGELO DA SILVA E OUTROS, indicados nos autos, e como parte 

executada as pessoas de REINALDO CELSO BIGNARDI, VINICIUS 

BIGNARDI E OUTROS, também, já indicados nos autos.

4) Após, INTIME-SE a parte exequente ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA E 

OUTROS para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar devidamente a 

petição inicial de cumprimento de sentença, com os devidos cálculos, nos 

termos apresentados na sentença, sob pena de ARQUIVAMENTO do 

presente feito, tendo em vista que a Sentença de fls. 142/143, já transitou 

em julgado, conforme Certidão de fl. 162.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/12/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33077 Nr: 181-22.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Guiratinguense de Radiofusão Ltda - Rádio 

Garça Branca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comunitária de Desenvolvimento 

Artistico e Cultural - Lider F M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos nº 181-22.2014.811.0036

Código: 33077

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Indefiro o pedido de 172, nos termos da decisão proferida as fls. 169/170.

Cumpra-se o já determinado na decisão retro ARQUIVANDO-SE os autos.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 10/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15550 Nr: 294-15.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catxerê Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maritano de Jesus Santos Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:OAB/RJ 159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Autos n° 294-15.2010.811.0036 (15550)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente juntado às fls. 236/237.

1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) Posteriormente, INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 

(quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito calculado a fl. 238, bem 

como a integralidade dos honorários periciais, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4179 Nr: 662-39.2001.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel de Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo Pires de Souza Machado Gomes, 

Antônio de Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de Processo Civil.1) 

CONDENO a parte AUTORA ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido:2) INTIMEM-SE a parte AUTORA, para, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ.Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto ou 

penhora se houver.Não sendo efetuado o pagamento das custas, em 

conformidade com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes 

documentos, caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil 

reais):1.certidão de crédito judicial;2.cópia da sentença;3.demonstrativo de 

cálculo com os valores atualizados de Custas Judiciais e Taxa Judiciária 

elencados separadamente;4.cópia da intimação constando a contrafé ou 

cópia da certidão do Oficial de Justiça ou da publicação do Diário 

Oficial;5.certidão de decurso do prazo sem pagamento.Sendo o valor das 

custas superiores a R$1.000,00 (mil reais) encaminhe-se ao Departamento 

de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, os seguintes 

documentos:1.termo de inscrição de dívida ativa ou certidão de dívida 

ativa;2.cópia da sentença;3.cópia da certidão de trânsito em 

julgado;4.planilha de cálculo do valor do débito atualizada pelo Contador 

Judicial no caso dos processos judiciais, com os valores especificados 

separadamente para Taxa Judiciária e Custas Judiciais;5.certidão de 

decurso do prazo sem pagamento;6.informações dos dados pessoais do 

devedor: nome completo, CPF ou CNPJ, endereço completo com CEP, 

dados do processo, número, comarca, vara, fato, infração e penalidade; 

valor originário da dívida, bem como o termo final e a forma de calcular os 

juros de mora e demais encargos previstos em... Guiratinga/MT, 

10/12/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10822 Nr: 80-29.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - C 

R C M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pirozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT, Rubens Mattoso Ribeiro - OAB:12326/MT, Taísa 

Esteves Matsubara Sanches - OAB:11360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 1) HOMOLOGO o resultado da avaliação do bem penhorado, juntada à fl. 

146 visto que razoável em relação as características do bem e coerente 

com o preço de mercado, além de que resta incontroverso devido a falta 

de impugnação das partes.2) DETERMINO que a Secretaria da Vara Única 

designe-se data para a realização do leilão do bem penhorado, de 

preferência em conjunto com os demais autos que estão na mesma 

situação, devendo ser observado o disposto nos artigos 879 a 903 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como as normas estipuladas pela 

CNGC em relação ao procedimento de alienação judicial.Além disso, 

PUBLIQUEM-SE os respectivos editais, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei nº 6.830/80 e do art. 887 do NCPC.3) Tendo em vista a designação de 

diversas hastas públicas nesta Comarca sem arrematação dos bens 

penhorados, muitas vezes em razão da falta de divulgação acerca da 

praça, VERIFICO a necessidade de se nomear um grupo profissional 

habilitado para que providencie os atos necessários quanto à divulgação e 

à condução das respectivas praças.Deste modo, NOMEIO, com base no 

art. 883 do CPC/2015, para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, para atuarem na 

condução da alienação de bens penhorados neste Juízo, endereço 

profissional Rua 02, nº 264, Lote A, Quadra 07, Residencial JK, CEP: 

78.068-340 – Cuiabá/MT, Tel. (65) 3664-4501 e Cel: (65) 99974-4941, 

E - m a i l :  r e c j u d i c i a l @ l e i l o e s j u d i c i a i s . c o m . b r  e  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br. DETERMINO que a serventia intimem os Srs. 

Leiloeiros designados para as providências necessárias à consecução da 

hasta pública.4) Caberá aos leiloeiros realizar as seguintes DILIGÊNCIAS: 

1) ATUALIZAR o valor da avaliação de cada bem 

penhorado...Guiratinga/MT, 06 de Dezembro de 2018.Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33845 Nr: 746-83.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Augustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romez Júlio Tomáz-Procurador 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 746-83.2014.811.0036 – Cód. 33845

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 51 da parte exequente.

CITE-SE o executado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do art. 8º, inciso IV da Lei 6.830/80, consignando-se as advertências 

contidas no despacho inicial.

 Decorrido o prazo sem o comparecimento dos executados, abra-se vista 

dos autos ao douto representante da Defensoria Pública para manifestar 

como curador especial, conforme dispõe o art. 72, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 11/12/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12233 Nr: 1102-25.2007.811.0036

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPE, LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1102-25.2007.811.0036 (12233)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar 

acerca da petição de fls. 51/52.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17198 Nr: 626-45.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenia Almeida Teixeira- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Leasing S/A - Arrendamento 

Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silêno Rezende Tavares - 

OAB:5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Cesar Apoitia - 

OAB:7.976/MT, Eniva Gloria da Silva Martins - OAB:MT10.100, Nelson 

Paschoalotto - OAB:SP-108.911, Nestor Mayer - OAB:7618/MT

 Autos nº 626-45.2011.811.0036 (17198)

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos sobre a certidão de fl. 198, sob pena de 

arquivamento.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 11/12/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2280 Nr: 412-74.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Cândido Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 Autos nº: 412-74.1999.811.0036 (2280)

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado constituído, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, para que dê o devido 

andamento processual, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito.

INDEFIRO o pedido de fl. 217, uma vez que em razão do lapso temporal 

houve a perda do objeto, já tendo decorrido quase 09 (nome) meses do 

pedido, sem qualquer manifestação da parte requerida.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/12/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 992-89.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Viola Ltda, Antônio Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente acerca do laudo de penhora e avaliação de fls, 265, 

269//272. Bem como, para que no prazo de cinco (05) dias, promova nos 

autos o recolhimento do preparo para expedição da Carta Precatória a ser 

expedida, com finalidade de intimar os executados, na forma do dspacho 

de fls, 259.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 13-78.2007.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BERNO, RENI BERNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA, GESSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Joanella - OAB:8601/MT, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, Guilherme Pinheiro de Queiroz - OAB:MT. 

3.649-A, LUIZ CESAR PONTES - OAB:6181-B, Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Autos n° 13-78.2007.811.0096 (Código 36574)

Requerente: Ari Berno e Reni Berno

Requerido: Marcos Miranda e Gesse da Silva

Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE; por carta com aviso de recebimento, se representado pela 

Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por 

meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar (art. 523, §1º, do CPC).

II – Não efetuado o pagamento voluntario tempestivamente, certifique-se, 

empós conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 27 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36130 Nr: 142-54.2005.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aguinaldo Wagner Zanatto - 

OAB:7284-B/MT

 Processo nº 142-54.2005.811.0096 (Código 36130)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Egildo Silva Campos

Vistos.

Considerando que a não intimação do denunciado em relação ao acórdão 

de fls. 629 não lhe acarreta prejuízo, determino que esta Serventia de 

Vara cumpra os demais comandos inseridos no despacho de fls. 635.

 Às providências

Itaúba, 27 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84351 Nr: 1442-31.2017.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Magalhães Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada do 

autuado, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 
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persistência pedido de ref. 23, bem como para juntar endereço atualizado 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90459 Nr: 1823-05.2018.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o endereço apresentado à ref. 19 pertence a Comarca de 

Sinop-MT, sendo necessária a expedição de Carta Precatória para citação 

e intimação da Parte Requerida, nos termos da Legislação Vigente e do 

Art. 482, VI da CNGC, redesigno a audiência de Conciliação para o dia 10 

de abril de 2019, às 13:00 horas. Desde já consigno a parte Requerente 

deverá comparecer à referida solenidade devidamente acompanhada de 

seu advogado.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49164 Nr: 1169-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIO ASSEF MASLEM, ADIR MARIA PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PERERA FAGUNDES - 

OAB:13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com a cota ministerial de ref. 26, 

INDEFIRO o pedido averbação do memorial descritivo de 

georreferenciamento das matrículas 1194, 1378, 1379, 1380 e 

1381.Comuniquem-se o Suscitante e os interessados que por ventura se 

apresentaram aos autos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 19 de setembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42632 Nr: 265-79.2016.811.0027

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Antonio Assef Maslem- Oficial do 1º Serviço Registral 

de imóveis, Agropecuaria Maggi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, Jose Antonio Tadeu Guilhen - 

OAB:3103-A/MT, Marcelo Tadeu Fraga - OAB:7967/MT, SAMUEL 

ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com a cota ministerial de ref. 31 e com 

fundamento no artigo 213, inciso I, alínea “d”, da Lei de Registros Públicos, 

INDEFIRO o pedido de retificação de área pela via 

administrativa.Comuniquem-se o suscitante e os interessados que por 

ventura se apresentaram aos autos.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 

19 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54224 Nr: 4089-12.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos à ref. 09, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54106 Nr: 3974-88.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos à ref. 12, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59880 Nr: 2569-80.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJRDS, MEDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a Gratuidade da Assistência Judiciária.

Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposto por Maria Edileusa da 

Silva Romualdo e Francisco Jurandi Romualdo da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 01/06.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.
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A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: MARIA 

EDILEUSA DA SILVA MENDES.

Para tanto, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil do município de 

São Domingos do Maranhão/MA, para que proceda com a competente 

averbação.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169 Nr: 230-86.1997.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Lubian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristhian Anthony de 

Carvalho Tonsic - OAB:8.387/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de dar ciência às 

partes acerca do Ofício de fls. 439, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Rondonópolis, para que tomem as providências cabíveis junto àquela 

Serventia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32105 Nr: 657-24.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos do Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Requerente, na pessoa de seu 

advogado, para que informe seus dados bancários (Banco, Agência, 

conta corrente e/ou poupança, titular e CPF), a fim de possibilitar a 

expedição dos Alvarás Judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7797 Nr: 29-45.2007.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdito Souza Barbosa, Jose Francisco 

Aragão, Manoel Júnior dos Santos, Zenaildo Fernandes de Anicezio, 

Marcia Maria Wink

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Gilberto Garcia de Sousa - OAB:11.738/MS, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:1779AMT, Vinicius Lopes Raimundo - 

OAB:MT0015696O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Réu, 

na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via DJE, de que foi 

procedido o desarquivamento dos autos conforme pedido de fls. 979, 

devendo o causídico comparecer em cartório para retirar os autos em 

carga, no prazo de 30 (trinta) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30308 Nr: 148-30.2012.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Pereira de Souza, Priscila Vedovetto 

Vicente, Zenilton Bronel de Freitas, Laudicelia Marques da Silva, Argemiro 

Xavier Marciano, Mauro Alves Corrêa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699, Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fandini - 

OAB:7645, Ana Carla Aimi Valer - OAB:23602-O/MT, João Batista 

Borges Junior - OAB:7.637/MT, JOSÉ ANTÔNIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Réu, 

na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via DJE, de que foi 

procedido o desarquivamento dos autos conforme requerido, devendo o 

causídico comparecer em cartório para retirar os autos em carga, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49462 Nr: 1336-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Maria Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 512-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myller Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24064/O, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - OAB:5136, 

Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-71.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA DE SENA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte requerida da designação da audiência de Conciliação 

para o dia 28/02/2019, às 08:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-56.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI CAVALCANTE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 28/02/2019, às 08:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-41.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE FATIMA CASTRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 28/02/2019, às 08:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-88.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA BRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO RAMOS BRANCO NETO OAB - SC16299 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para se manifestar acerca do Auto de 

Avaliação e depósito.

Comarca de Jauru

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-52.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: DETERMINO a intimação das partes, por seus advogados, via 

DJE, para que fiquem ciente do retornou dos autos e, no prazo de 10 (dez) 

dias, querendo, se manifestem.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-37.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY CALIXTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000144-37.2017.8.11.0047. REQUERENTE: SIMONY CALIXTO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da instância superior, DETERMINO a intimação das partes, por 

seus advogados, via DJE, para ciência e manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Havendo requerimento, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. No mais, decorrido o prazo sem manifestação, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000115-50.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000115-50.2018.8.11.0047. REQUERENTE: WALDIR LUIS GARCIA DE 

MOURA REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUICAO S.A. Vistos Trata-se de Ação para Declaração de 

Cobrança Abusiva c/c obrigação de não fazer, indébito, indenização por 

dano moral e pedido de liminar por reiteração de atos irregulares, proposta 

por WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA em face da empresa ÁGUAS DE 

JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ambos qualificados nos 

autos. Em síntese, a reclamante aduz que no mês de fevereiro de 2017 

ajuizou ação contra a requerida em razão da cobrança de valores 

excessivos (Ação n.º 8010041-67.2017.811.0047), que culminou em sua 

condenação a obrigação de proceder novo faturamento dos meses 

questionados, de acordo com a media de consumo. Alega que, nos meses 

de fevereiro, março e abril de 2018 a requerida reiterou a prática de 

cobranças abusivas, motivo pelo qual procurou a empresa reclamada, que 

se limitou a informar que necessitava de autorização da matriz para 

refaturar as contas, sem prestar outros esclarecimentos. Informa que, no 

mês de outubro a requerida entregou na residência do autor uma fatura no 

valor de R$ 1.519,64 (mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e 

quatro centavos), com advertência de que o não pagamento implicaria a 

suspensão do fornecimento do serviço, sendo que, para evitar a 

suspensão do fornecimento de água, efetuou o pagamento. Ao final 

requer, a concessão liminar de tutela de urgência para o fim de determinar 

que a parte reclamada se abstenha de realizar a suspensão do 

fornecimento da água; a citação da empresa reclamada; a inversão do 

ônus da prova; por fim, a procedência da ação para que sejam declaradas 

indevidas as faturas questionadas, determinada a devolução em dobro 

dos valores cobrados indevidamente e a condenação em indenização por 

dano moral. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Da Aplicação do CDC As circunstâncias delineadas nos autos 

evidenciam trata-se de relação de consumo, uma vez que presentes os 

requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já 

que a hipossuficiência técnica e financeira da parte reclamante 

(consumidora) é presumida. É válido salientar que, a inversão do ônus da 

prova é matéria de instrução que em nada prejudica o direito do 

consumidor, ainda, garante o devido processo legal, a ampla defesa, o 
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contraditório e a isonomia, que devem valer tanto para a parte 

hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo pelo qual pode ser 

aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de Urgência 

Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a tutela 

provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que tramitam 

nos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), desde que 

presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Da 

análise da inicial e documentos que a acompanham, depreende-se não 

demonstrado um dos requisitos necessário para antecipação da tutela 

judicial, senão o principal, qual seja, o perigo de dano, do qual decorre 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Isso porque, há nos 

autos documentos que comprovam o pagamento da fatura contra a qual 

se insurge nestes autos. Sendo assim, afastado o risco de interrupção na 

prestação do serviço. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dando 

continuidade ao feito, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré, devendo constar a advertência de que, não 

comparecendo à audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da 

Lei 9.099/95); 3- Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n.º 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. 4- O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. 5- INTIME-SE a parte autora para comparecer ao ato designado, 

sendo advertida de que o não comparecimento acarretará o arquivamento 

da presente ação, nos termos da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes se 

manifestarem quanto à necessidade de se produzir provas orais em 

audiência de instrução, de forma justificada, inclusive, arrolando 

testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de 

dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-35.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000116-35.2018.8.11.0047. REQUERENTE: ARLES DIAS SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c reparação por Dano Moral, com pedido liminar, 

proposta por ARLES DIAS SILVA em face da empresa TIM CELULAR S/A, 

ambos qualificados nos autos. Em síntese, a parte reclamante afirma que 

recentemente percebeu que o serviço de contratação direta de crédito 

pessoal estava indisponível, razão pela qual procurou o gerente de sua 

conta bancária, que lhe informou que a indisponibilidade decorria de 

registro de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito. Aduz que, em diligência, constatou a existência de 04 (quatro) 

registros negativos em seu nome, efetivados pela empresa requerida, o 

que lhe causou surpresa, pois, alega que jamais contratou qualquer 

serviço de telefonia móvel com a parte reclamada. Ao final requer, a 

concessão liminar da tutela de urgência para o fim de que seja 

imediatamente retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito 

referente às dívidas discutidas nos autos; a citação da empresa 

reclamada; a inversão do ônus da prova; por fim, a procedência da ação 

para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação ao 

pagamento de indenização a título de dano moral. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial Preenchidos os 

requisitos, pois do pedido consta, de forma simples e em linguagem 

acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes, os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta, o objeto e seu valor, RECEBO a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da 

Aplicação do CDC A situação evidenciada nos autos trata de relação 

tipicamente de consumo, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - 

consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - 

produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade 

do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já que a hipossuficiência 

técnica e financeira da parte reclamante, consumidora, é presumida. É 

válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria de instrução, 

que em nada prejudica o direito do consumidor, ainda, garante o devido 

processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a isonomia, que deve 

valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo 

pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de 

Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a 

tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que 

tramitam nos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), desde 

que presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 

No caso sub judice, observa-se que as alegações constantes da exordial 

são plausíveis, posto que dão conta que houve negativação do nome da 

parte reclamante baseada em relação jurídica, aparentemente, inexistente 

(afirma-se isso com veemência no pedido) e, além disso, se fundam em 

prova pré-constituída verossímil, conforme documento acostado de id. n.º 

16601169 e, ainda, consulta realizada por este Juízo (id. n.º 16943811). A 

situação narrada reclama medida judicial urgente, já que a parte 

reclamante poderá ser impedida de efetuar compras a crédito, de obter 

financiamento – e talvez isso já tenha ocorrido – e até sofrer 

constrangimentos de toda ordem perante o comércio, o que ocasiona dano 

de difícil reparação. O provimento urgente pretendido, por outro lado, tem 

caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), cuidando-se, como se vê, de mero 

pedido de provisória exclusão dos efeitos de restrição ao nome do 

reclamante, no curso da lide, o que poderá perfeitamente ser alterado com 

a prolação da sentença de mérito, sem grande prejuízo para quem se 

encontra no polo passivo da demanda. Estão presentes, portanto, os 

requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, (a) a probabilidade 

de direito, (b) o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e 

(c) a necessária reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da tutela de urgência, para determinar a EXCLUSÃO do nome do 

Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em 

discussão nestes autos, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 

100,00 (cem reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem 

revertidos em favor da parte reclamante. Dando prosseguimento ao feito, 

DETERMINO: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com a 

pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, devendo 

constar a advertência de que, não comparecendo à audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 4- O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, devendo ser advertida de que 

o não comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos 

termos da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestar a pretensão de 

produzir provas orais em audiência de instrução, de forma justificada, 

inclusive, arrolando testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-28.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON FABRICIO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 614 de 733



CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000110-28.2018.8.11.0047. REQUERENTE: ODAIR JOSE GOMES 

REQUERIDO: MARLON FABRICIO GOMES Vistos. Trata-se de Ação 

reclamatória c/c obrigação de fazer e pedido de indenização proposta por 

ODAIR JOSÉ GOMES em face de MARLON FABRICIO GOMES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termo do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. O processo teve regular andamento e a 

audiência de conciliação foi exitosa (id. n.º 16718481). Assim, conforme 

se extrai dos autos, as partes transigiram para por fim à demanda, com 

supedâneo no artigo 840 e seguintes do CC, ainda, que foi fixado termo de 

30 (trinta) dias, a contar da data da audiência de conciliação, para o 

cumprimento do acordo. Diante disso, nos termos do art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes (id. n.º 

16718481), nos termos nele especificados, que passam a fazer parte da 

presente sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

consequentemente, SUSPENDO o processo até a integral quitação do 

débito, na forma do art. 922, do CPC. INTIMEM-SE as partes, por seus 

advogados, via DJE. Comunicado o cumprimento ou decorrido o prazo 

estipulado para o integral cumprimento do acordo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste. Nada sendo requerido, REMETAM-SE os 

autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-57.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010085-57.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando que, 

devidamente intimada para se manifestar a respeito da indisponibilidade 

levada a efeito nos autos, a Fazenda Pública permaneceu inerte, ainda, o 

inteiro teor da petição da parte exequente, DETERMINO a expedição de 

alvará eletrônico para liberação do valor constrito. Após o decurso do 

prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará eletrônico, 

INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender pertinente. 

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-64.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010091-64.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando que, 

devidamente intimada para se manifestar a respeito da indisponibilidade 

levada a efeito nos autos, a Fazenda Pública permaneceu inerte, ainda, o 

inteiro teor da petição da parte exequente, DETERMINO a expedição de 

alvará eletrônico para liberação do valor constrito. Após o decurso do 

prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará eletrônico, 

INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender pertinente. 

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-12.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010088-12.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando que, 

devidamente intimada para se manifestar a respeito da indisponibilidade 

levada a efeito nos autos, a Fazenda Pública permaneceu inerte, ainda, o 

inteiro teor da petição da parte exequente, DETERMINO a expedição de 

alvará eletrônico para liberação do valor constrito. Após o decurso do 

prazo de 10 (dez) dias da remessa do respectivo alvará eletrônico, 

INTIME-SE a parte exequente/requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender pertinente. 

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-68.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010028-68.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Titulo Judicial proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, devidamente qualificado, visando ao recebimento de honorários 

advocatícios arbitrados. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da 

Lei n.° 9.099/95. Cotejando o acervo informativo carreado aos autos, 

constata-se que a parte exequente recebeu integralmente o crédito 

reclamado nos autos. Nessa ordem de ideias, a extinção do feito é medida 

que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com supedâneo nos 

arts. 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55, 

caput, 1ª parte, da Lei nº. 9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado, promovendo o ARQUIVAMENTO do feito, com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-03.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010108-03.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JAURU, 6 de dezembro de 

2018. Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Judicial proposta 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado, visando 

ao recebimento dos honorários advocatícios arbitrados, em decorrência 

de atuação como defensor dativo. Dispensado o relatório, no termos do 

art. 38, da Lei n.° 9.099/95. Com efeito, dos elementos informativos 

carreados aos autos, extrai-se que a parte exequente recebeu 

integralmente o crédito reclamado, de modo que a extinção do feito é 

medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, em face 

do pagamento, com supedâneo no artigo 924, inciso II, e artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54 e 55, caput, 1ª parte, da Lei nº. 

9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, 

promovendo o ARQUIVAMENTO do presente feito com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-21.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000061-21.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Titulo Judicial proposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, devidamente qualificado, visando ao recebimento dos 

honorários advocatícios arbitrados, em decorrência de atuação como 

defensor dativo. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 

9.099/95. Com efeito, dos elementos informativos carreados aos autos, 

extrai-se que a parte exequente recebeu integralmente o crédito 

reclamado, de modo que a extinção do feito é medida que sobressai. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o feito, em face do pagamento, com 

supedâneo no artigo 924, inciso II, e artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos 

do art. 54 e 55, caput, 1ª parte, da Lei nº. 9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, promovendo o ARQUIVAMENTO do 

presente feito com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-18.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010107-18.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JAURU, 6 de dezembro de 

2018. Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Judicial proposta 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado, visando 

ao recebimento dos honorários advocatícios arbitrados, em decorrência 

de atuação como defensor dativo. Dispensado o relatório, no termos do 

art. 38, da Lei n.° 9.099/95. Com efeito, dos elementos informativos 

carreados aos autos, extrai-se que a parte exequente recebeu 

integralmente o crédito reclamado, de modo que a extinção do feito é 

medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, em face 

do pagamento, com supedâneo no artigo 924, inciso II, e artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54 e 55, caput, 1ª parte, da Lei nº. 

9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, 

promovendo o ARQUIVAMENTO do presente feito com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-33.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010106-33.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Titulo Judicial proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, devidamente qualificado, visando ao recebimento dos honorários 

advocatícios arbitrados, em decorrência de atuação como defensor 

dativo. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 9.099/95. 

Com efeito, dos elementos informativos carreados aos autos, extrai-se 

que a parte exequente recebeu integralmente o crédito reclamado, de 

modo que a extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o feito, em face do pagamento, com supedâneo no artigo 

924, inciso II, e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55, 

caput, 1ª parte, da Lei nº. 9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado, promovendo o ARQUIVAMENTO do presente feito 

com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010032-08.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Titulo Judicial proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, devidamente qualificado, visando ao recebimento dos honorários 

advocatícios arbitrados, em decorrência de atuação como defensor 
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dativo. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 9.099/95. 

Com efeito, dos elementos informativos carreados aos autos, extrai-se 

que a parte exequente recebeu integralmente o crédito reclamado, de 

modo que a extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o feito, em face do pagamento, com supedâneo no artigo 

924, inciso II, e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55, 

caput, 1ª parte, da Lei nº. 9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado, promovendo o ARQUIVAMENTO do presente feito 

com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-30.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000138-30.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Titulo Judicial proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, devidamente qualificado, visando ao recebimento dos honorários 

advocatícios arbitrados, em decorrência de atuação como defensor 

dativo. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 9.099/95. 

Com efeito, dos elementos informativos carreados aos autos, extrai-se 

que a parte exequente recebeu integralmente o crédito reclamado, de 

modo que a extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o feito, em face do pagamento, com supedâneo no artigo 

924, inciso II, e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55, 

caput, 1ª parte, da Lei nº. 9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado, promovendo o ARQUIVAMENTO do presente feito 

com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-78.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000096-78.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de Ação de Execução de Titulo Judicial proposta em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, devidamente qualificado, visando ao recebimento dos 

honorários advocatícios arbitrados, em decorrência de atuação como 

defensor dativo. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 

9.099/95. Com efeito, dos elementos informativos carreados aos autos, 

extrai-se que a parte exequente recebeu integralmente o crédito 

reclamado, de modo que a extinção do feito é medida que sobressai. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o feito, em face do pagamento, com 

supedâneo no artigo 924, inciso II, e artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos 

do art. 54 e 55, caput, 1ª parte, da Lei nº. 9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, promovendo o ARQUIVAMENTO do 

presente feito com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-63.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000097-63.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO JAURU, 6 de 

dezembro de 2018. Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Titulo 

Judicial proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, devidamente 

qualificado, visando ao recebimento dos honorários advocatícios 

arbitrados, em decorrência de atuação como defensor dativo. Dispensado 

o relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 9.099/95. Com efeito, dos 

elementos informativos carreados aos autos, extrai-se que a parte 

exequente recebeu integralmente o crédito reclamado, de modo que a 

extinção do feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, em face do pagamento, com supedâneo no artigo 924, 

inciso II, e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55, 

caput, 1ª parte, da Lei nº. 9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado, promovendo o ARQUIVAMENTO do presente feito 

com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000095-93.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000095-93.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de Ação de Execução de Titulo Judicial proposta em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, devidamente qualificado, visando ao recebimento dos 

honorários advocatícios arbitrados, em decorrência de atuação como 

defensor dativo. Dispensado o relatório, no termos do art. 38, da Lei n.° 

9.099/95. Com efeito, dos elementos informativos carreados aos autos, 

extrai-se que a parte exequente recebeu integralmente o crédito 

reclamado, de modo que a extinção do feito é medida que sobressai. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o feito, em face do pagamento, com 

supedâneo no artigo 924, inciso II, e artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos 

do art. 54 e 55, caput, 1ª parte, da Lei nº. 9.099/1995. INTIMEM-SE. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, promovendo o ARQUIVAMENTO do 

presente feito com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Edital
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019-2021

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43955 Nr: 1288-26.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SOUZA GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal (NCPC, art. 1007, parágrafo 3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 11 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 1003-72.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 131-18.2018.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYS FABIANE APARECIDA HERCULANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, RONI MENEZES, 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/O, 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363-O, 

PROCURADOR(A) DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do 

Novo Código de Processo Civil.3.3. Assim, após com a apresentação da 

impugnação as contestações, dê-se vistas dos autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.3.4Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 12 de dezembro de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45993 Nr: 2157-86.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENTA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 34, motivo pelo qual redesigno 

a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/03/2019, 

às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso), nos termos da decisão de 

Ref: 12.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000200-67.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PATRICIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA FERREIRA MENDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUSCIMEIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA RUA 

O, 220, CAJÚS, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALCINDO PERES DA 

ROSA PROCESSO n. 1000200-67.2017.8.11.0048 Valor da causa: R$ 

361,90 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

KARIN PATRICIA RODRIGUES Endereço: SAO LOURENCO, 58, CENTRO, 

SÃO PEDRO DA CIPA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: SANDRA 

FERREIRA MENDES Endereço: Y, COHAB, BOA ESPERANCA, JUSCIMEIRA 

- MT - CEP: 78810-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, da penhora realizada via BACENJUD, bem como, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o mesmo apresentar embargos, conforme 

art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95 e 914 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, no prazo legal., conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO 

EM ATRASO: Valor R$ 485,87(quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 618 de 733



oitenta e sete centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo é de 15 

(quinze) dias para apresentação de embargos. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. JUSCIMEIRA, 12 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-48.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO OAB - MT19873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO OAB: 

MT19873/O, para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

21/01/2019 Hora: 13:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares 

Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-33.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB: MT24140/O, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/01/2019 Hora: 

13:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEY GONCALVES DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB - MT25607/O (ADVOGADO(A))

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB: MT24859/O, Advogado: 

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB: MT25607/O, para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/01/2019 Hora: 14:00 , 

devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do 

Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-03.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A, 

para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação 

Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/01/2019 

Hora: 14:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares 

Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000203-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: MT23997/O-O, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/01/2019 Hora: 

14:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-70.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO BEZERRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/01/2019 Hora: 

14:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-55.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KEILE CARDOSO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 21/01/2019 Hora: 

15:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60693 Nr: 659-73.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO 

MADEIRAS - EPP, HÉLIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a exequente para se manifestar no prazo legal.

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78699 Nr: 2379-65.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON DE OLIVEIRA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...).DECIDO.Defiro os benefícios da justiça gratuita 

requerida.Embora a parte autora tenha colacionado aos autos ponderáveis 

elementos de cognição, estes representam apenas uma visão unilateral 

dos fatos narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a 

tutela pretendida de início que é a concessão do auxilio doença até 

julgamento final da demanda. Por esta razão, postergo a análise da medida 

liminar para após a realização da perícia médica, fato que possibilitará a 

este Juízo, melhor instrução do processo.Outrossim, através do Ofício 

Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual 

a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, 

em benefícios previdenciários afetos à área médica, seja primeiramente 

realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que 

seria outorgada maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert.Assim, NOMEIO perito judicial na pessoa do Dr. 

CARLOS ALBERTO XAVIER P. CASULA, devendo a parte autora se dirigir 

a Clinica Corpos, Marcelândia, para realização de perícia, a qual fica 

DESIGNADA para o dia 17 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14HS00MIN. Fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro 

reais e oitenta centavos) nos termos da Resolução nº 541/2007 do 

CJF.ENCAMINHE-SE ao Senhor Perito as cópias da petição inicial, bem 

como, dos documentos de (fls. 27/40).Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013:

(...).APÓS a juntada do laudo, conclusos os autos para analise do pedido 

de tutela antecipada.INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 

2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71486 Nr: 391-43.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para cumprimento dos termos da sentença (fl.63/65), no que tange a 

implantação do benefício concedido (auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez), consigno que a data para considerar como marco de DIB, será 

de 08/10/2014 (indeferimento do pedido administrativo).

 Por fim, DETERMINO a secretaria que oficie a Gerência Executiva do INSS 

respectiva, para cumprimento da ordem para implantação do beneficio, 

conforme já sentenciado às fls.68, além do envio das cópias necessárias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78147 Nr: 2096-42.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NORBERTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará expedido. Aguarde-se pagamento. Após, voltem conclusos para a 

decisão.

Marcelândia/MT, 12 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010057-39.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA SOFFA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NLS MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA CILENE KRAFT MANSKE OAB - SC27556 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados para 

impugnar a contestação no prazo legal.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77819 Nr: 2880-13.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CAPITANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO FERREIRA MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOISE ALVES PEREIRA - 

OAB:20461/O

 Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75282 Nr: 1586-23.2018.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Processo nº 1586-23.2018.811.0111 (Código 75282)

Classe – Assunto: Modificação de Guarda

Requerente: Geraldo Aparecido Armandes

Requerido: Débora Souza Defácio

Vistos.

Tendo em vista a renúncia inclusa, nomeio em substituição a causídica 

Dra. Andreia Varea Ferdinando, atribuindo-lhe o mesmo valor de 

honorários outrora arbitrados.

Intime-se a causídica, cientificando-a sobre a audiência designada para o 

dia 14 de dezembro de 2018.

Intime-se, outrossim, a parte requerida para comparecer ao escritório da 

advogada nomeada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-78.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ADRIANI HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 8010075-78.2016.8.11.0111. 

REQUERENTE: CLEONICE ADRIANI HOFFMANN REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer do procedimento, a parte requerida 

noticiou o pagamento do débito. Instado a manifestar-se, a parte 

requerente pugnou pelo levantamento do valor depositado. É o breve 

relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da 

parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 13024393. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Matupá/MT, 05 de julho de 2018. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 57/2018-DF

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES, MM. JUIZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA 

DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 54 do Estatuto da Criança e 

Adolescente-ECA - é dever do Estado Assegurar a Criança e Adolescente 

especialmente o item VII do mesmo artigo que assegura o atendimento no 
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ensino fundamental, através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

R E S O L V E :

 I – I N S T I T U I R o Projeto Escrevendo o Futuro 3ª Edição para os fins de 

coleta de materiais didáticos- escolares para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social da Escola Estadual Dr. Fabio Silvério 

Farias, a ser realizado no período de 07/01/2019 a 26/01/2018.

II – C O N V I D A R e comunicar o representante do Ministério Público, a 

OAB / MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados, Delegado de Polícia 

Civil, servidores e público em geral para participarem.

III – As doações deverão ser depositadas nas caixas de coletas, 

distribuídos nos comércios e órgãos públicos do município.

IV – Os kits de materiais escolares serão confeccionados após o período 

de coleta e será distribuído no dia 04 de fevereiro de 2019 na Escola 

Estadual Dr. Fabio Silvério Farias, neste Município e Comarca de Nobres

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça.

Nobres, 11 de Dezembro de 2018.

 Documento assinado digitalmente

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53421 Nr: 133-13.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:9.614

 Vistos etc.

 Diante do teor da petição juntado aos autos, à Ref: 141, redesigno a 

audiência para data de 21-02-2019,às 15:30.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 3209-74.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mendes de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75927 Nr: 3366-47.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponciano Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....).No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 19/11/2016, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 19/01/2001 (ano de implementação das condições 2016 – meses 

de contribuição exigidos 180). Conforme se verifica a parte autora juntou 

aos autos tais documentos, cópia da carteira de trabalho (indicação de 

que trabalhou em Fazenda no ano 2004) e certidões de casamento e de 

nascimento de filhos em períodos anteriores ao necessário para a 

comprovação de prova contemporânea. II – Da gratuidade da justiçaA 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, 

em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar 

o benefício da justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos 

legais e estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a 

alegada presunção. No caso em análise a parte autora não demonstrou a 

sua hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício. Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua 

hipossuficiência, sob pena de extinção do processo.Com o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações.DAS DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto, intime-se a 

parte autora para que traga aos autos documentos que comprovem a sua 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40292 Nr: 38-22.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Rodrigues Borges, Maria Regina de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 09.04.2019, às 13h00mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 1866-48.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney Alves de Paula, Rodrigo de França 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 02.04.2019, às 13h00mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45871 Nr: 1544-62.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson José Toncovic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42622 Nr: 451-98.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Liber de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva, Sônia de Oliveira 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:MT - 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O, Thiago Santana 

Silva - OAB:21438/O

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a determinação no artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono este feito para que seja intimado o advogado, Dr. Thiago 

Santana Silva, que se encontra com carga dos autos para que proceda 

sua devolução em cartório, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora do cartório, multa corresponde à metade do 

salário-minimo e comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41404 Nr: 1330-42.2012.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a determinação no artigo 431 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono este feito para que seja intimado o advogado que se encontra 

com carga dos autos para que proceda sua devolução em cartório, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora do 

cartório, multa corresponde à metade do salário-minimo e comunicação à 

Seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50524 Nr: 1286-18.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Venancio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo até 

27/12/2018 (Ref. 45) e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos 

termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo 

para que este permaneça suspenso até a data requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60459 Nr: 3993-22.2016.811.0030

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naimy Shelitta Pires - 

OAB:17565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem se possuem provas a produzir, desde já especificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48589 Nr: 411-48.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Almeida Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 1124-18.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladinir Marie Valandro Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Corretora de Seguros e Adminstradora de 

Bens S/A, Aliança do Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente seja intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação às contestações (Ref. 33 e 35).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69296 Nr: 521-42.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G S de Oliveira ME, Aline Garcia Araujo, 

Gulherme Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa para intimação da parte requerida Aline 

Garcia (Ref. 13).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51042 Nr: 1508-83.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubirajara de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar da diligência negativa para intimação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62977 Nr: 993-77.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias Oribe & Cia Ltda - ME, Paulo Dias Oribe, 

Leidejane Marques de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para efetuar, no prazo de 10 

(dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 7914 Nr: 1882-22.2003.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juventino Mendes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE APARECIDA 

PEREIRA DE FIGUEIREDO - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de 

Figueiredo - OAB:8256

 DECISÃO

Vistos etc.

Reexaminando a questão decidida não vislumbro razão para que seja 

modificada a decisão de fls. 248/250, de forma que mantenho-a pelos 

próprios fundamentos.

Remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando-se as formalidades legais, com as homenagens 

deste juízo.

Revogo integralmente a decisão de fls. 280/281, haja vista que o réu, 

compareceu no processo indicando advogado, à fl. 124, bem como foi 

interrogado em audiência de instrução e julgamento, à fl. 161.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 16450 Nr: 1197-39.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Terezinha Gonçalves Kehl, Hilda Nolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Elaine 

Terezinha Gonçalves Kehl e Hilda Nolli, haja vista a, suposta, prática dos 

crimes descritos nos artigos 218-B e 229, ambos do Código Penal, em 

período indeterminado, porém certo que perdurou até o dia 27/04/2008.

A denúncia foi recebida, à fl. 67.

Resposta a acusação da denunciada Elaine Terezinha, às fls. 79/80.

Às fls. 95/97, resposta a acusação da denunciada Hilda Nolli.

 É o relatório. Decido.

 Tendo em vista que a testemunha Jucilene Cruz Ferreira é comum a 

acusação e a defesa de Elaine Terezinha, bem como a desistência do 

Ministério Público na oitiva dessa e a inercia da defesa da denunciada 

Terezinha, homologo a desistência requerida à fl. 251.

Homologo, ainda, a desistência na oitiva de Rosane Soares de França, 

requerida, à fl. 212.

Dessa forma, designo o dia 19_/03_/2018_, às 13_h00_mim, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21590 Nr: 155-47.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Santana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária.

O processo foi sentenciado às fls. 105/106, cujo trânsito em julgado foi 

certificado à fl. 126.

Intimadas as partes do retorno dos autos (fl. 127 e 129-v), estas 

permaneceram silentes.

Considerando tratar-se de direito disponível, bem como o desinteresse das 

partes em dar continuidade ao processo, arquive-se o feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 46631 Nr: 1858-08.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clausino Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. 

Ouro Verde de MT - Sicredi Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Lammel - 
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OAB:7133

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos e condeno o 

embargante ao pagamento de custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a 

gratuidade da justiça. P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Junte-se cópia da presente 

sentença à ação principal. Cumpra-se, expedindo o necessário. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUESJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21388 Nr: 1864-54.2010.811.0030

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS, VSdP, VLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:16.586-B/MT, Defensoria da Comarca de Nobres - MT. - OAB:, 

Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT, Thiago Pereira dos 

Santos - OAB:13388

 Por todo o exposto, restou configurado o descumprimento dos deveres 

inerentes ao poder familiar por parte dos requeridos, razão pela JULGO 

PROCEDENTE o pedido ministerial e DECRETO a perda do poder familiar de 

C.F. da S. e V; S.de P., em relação à A.P.P, B.P.de P e M. P. de P. bem 

como a perda do poder familiar C. F.da S. e V. L. S., em relação a R. P. 

L..Considerando a situação de fato consolidada no tempo, defiro a adoção 

de A. P. de P. ao casal S. R. de A. e A. B. de O.. Em relação a B.P. de P., 

M. P. de P. e R. P. L., defiro a adoção ao casal C. B. T. K. e I. de O. 

K..Certificado o trânsito em julgado proceda-se com as alteraçãoes nos 

registros de nascimentos dos menores, incluindo como pais os 

respectivos adotantes, bem como inclua-se os dados dos avos paternos e 

maternos. Intimem-se os pais para informarem como desejam colocar o 

sobrenome das crianças e trazer as informações acerca dos 

avós.Deverá o cartório responsável enviar cópia do novo registro a este 

juízo. Intimem-se os adotantes para que tragam os autos os dados 

necessários a lavratura de novo registro, no prazo de 15 (quinze) dias. 

P.R.I.C. Após, o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, eis o que dispõe 

o art. 141, §2º, do ECA, c/c 724, da CNGC/MT.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41006 Nr: 1103-73.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI GONÇALVES DE MATOS, MAURICIO MANOEL 

GONÇALVES DOS SANTOS NEVES, JOÃO DOMIGOS DE ARRUDA 

NEVES, LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança do Brasil CIA. De Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691 - A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123

 VISTOS.

 I. Primeiramente, indefiro o pedido de redesignação de audiência 

conciliatória pelos autores, vez que o réu foi citado e compareceu ao ato.

II. Indefiro, ainda, o pedido de extinção do feito formulado pelo requerido, 

eis que em caso de não comparecimento da parte o procedimento é 

aplicação da multa, a qual será analisada quando da prolação da 

sentença.

III. Prosseguindo, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

IV. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32764 Nr: 762-52.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDETE NUNES DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE 

FRANCISCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

arquivando-se provisoriamente o feito.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A intimação deverá ser 

feita nos moldes do art. 1º, § 2º, do Provimento 84/2014 da CGJ.

Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32781 Nr: 777-21.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enil de Araujo Pinote

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo as 

partes, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestem requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37774 Nr: 820-84.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS GOMES, CICERO 

ALIXANDRINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora Dr. ANDRE DE ASSIS ROSA, 

para manifestar sobre a certidão negativa de citação do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36998 Nr: 439-76.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), paraquerendo 

apresentar contrarrazões de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60017 Nr: 365-68.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, SUSPENDO o feito até o momento 

previsto para o adimplemento da obrigação entabulada.

Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja informação do 

descumprimento, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62732 Nr: 1914-16.2018.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62832 Nr: 1962-72.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, FAUSTO EPIFANIO CANHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de avaliação e demais atos executórios na zona rural 

desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62253 Nr: 1657-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO PEREIRA, DOMINGOS APARECIDO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, ROBSON LOPES PEREIRA - OAB:343884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não havendo 

estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhados, nos termos do § 

2º, do art. 90, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49537 Nr: 562-28.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINA PEREIRA MOTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DE MELO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manifestou pela 

desistência da ação.

 Considerando que, a parte requerida foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto ao pedido de desistência e, quedou-se inerte, 

presume-se sua concordância (art. 485, § 4°, do NCPC). Assim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas caso seja beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49066 Nr: 399-48.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRO FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.
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Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

Havendo interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do NCPC, 

que determina a remessa dos autos independentemente de juízo de 

admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os 

autos à Instância Superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º 

do aludido dispositivo legal.

Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60883 Nr: 858-45.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMD, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, presumida a hipossuficiência ante a 

postulação por Defensor Dativo, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC. 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas com o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.O(A) ilustre 

defensor(a) Dr(a). Neilson Fausto Buzato (OAB/MT nº 23.643-B) foi 

nomeado(a) pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu grau, fazer a 

defesa das partes requerentes, já que estes não possuíam condições de 

contratar advogado, bem como pela inexistência de Defensoria Pública na 

localidade à época. Assim, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, 

fixo seus honorários em 04 (quatro) URHs, considerando-se que apenas 

um ato foi praticado (inicial de acordo), que deverão ser pagos pelo 

Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária 

aos pobres, mediante certidão a ser requerida pelo defensor dativo.Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT.Publique-se. Registre-se.Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53232 Nr: 1682-72.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 Distribuída a ação, certificou-se a ausência de recolhimento de custas e 

despesas processuais ou a existência de pedido de gratuidade da justiça, 

razão pela qual determinou-se o recolhimento ou a comprovação da 

alegada hipossuficiência.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

Havendo interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do NCPC, 

que determina a remessa dos autos independentemente de juízo de 

admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os 

autos à Instância Superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º 

do aludido dispositivo legal.

Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62090 Nr: 1549-59.2018.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE RODRIGUES CORRÊA - 

OAB:372440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSE RODRIGUES CORRÊA - 

OAB:372440

 Ante o exposto, não constatada a prática de violência doméstica e familiar 

contra a requerente, INDEFIRO as medidas protetivas pleiteadas e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, 

do NCPC.IV - DELIBERAÇÕES FINAISIntime-se a ofendida, advertindo-a de 

que a presente decisão não obsta a renovação do pedido de medidas 

protetivas de urgência, caso verificada quaisquer tipo de violência 

doméstica e familiar contra ela.Oficie-se à Polícia Militar para que 

esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, a divergência do conteúdo do 

boletim de ocorrência com as declarações da vítima.Cientifique-se o 

Ministério Público e a autoridade policial. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Cumpra-se.Decisão prolatada às 18h20 do dia 

19/09/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57682 Nr: 1695-37.2017.811.0090

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 
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OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, presumida a 

hipossuficiência ante a postulação pela por defensor dativo, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do NCPC.

 Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas com o 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça, os valores inerentes à 

parte requerente ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante 

o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Fixo os honorários advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), Dr(a). 

Eber José de Oliveira (OAB/MT nº 18.013/O), no montante de 04 (quatro) 

URH’s, em razão do acordo celebrado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 

8.906/94, que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem 

compete prestar a assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a 

ser requerida pelo defensor dativo

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, consoante o art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59210 Nr: 2441-02.2017.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHC, OEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

 Anote-se que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC.

 Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para as averbações junto 

ao Cartório competente, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo, observado em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 50615 Nr: 111-66.2016.811.0090

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, com resolução de mérito, 

alicerçado nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, hei por bem:I) Homologar o acordo de 

vontade das partes no que pertine à modificação de guarda, visitas e 

alimentos que produzam seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições exposto no acordo de p. 37, passam a fazer parte integrante 

desta sentença.a) Logo, a guardiã deverá ser intimada para firmar, em 10 

dias, o termo de compromisso definitivo de guarda de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, o que a compele, dentre outras obrigações 

comezinhas, à prestação de assistência material, moral, religiosa e 

educacional à criança, conferindo-lhe, entretanto, o direito de opor-se a 

terceiros. Alertada, todavia, que a guarda ora concedida poderá ser 

revogada a qualquer tempo, caso se modificarem os motivos ensejadores 

de sua concessão.b) Regulamentar o direito de visitação do demandado 

aos filhos na forma descrita no acordo. c) Condenar o requerido a pagar 

alimento mensal ao filho na ordem de 34,09% do salário mínimo vigente, 

que hodierno perfaz a monta de R$ 300,00, além de 50% das despesas 

extraordinárias, tais como médicas, hospitalares, farmacêuticas, 

odontológicas e escolares. Sem custas e despesas judiciais, pela isenção 

insculpida no art. 141, § 2.°, do ECA e art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios, a ação foi 

promovida por defensora dativa e inexistiu litigiosidade.Expeça-se o termo 

de guarda a ser firmado pela requerente.Preclusas as vias recursais, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.Nova Canaã do 

Norte – MT, 05 de outubro de 2016.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65120 Nr: 1041-52.2014.811.0091

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WM, IMdCM, EJBdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O, Sabino Ribeiro Soares Neto - OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Código 65120 - Autos n. 1041-52.2014.811.0091.

Vistos, etc.

Considerando que não há núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, 

bem como o teor de certidão de fl. 105, desconstituo o defensor dativo 

nomeado nos autos, Dr. Sabino Ribeiro Soares Neto (fl. 12), e nomeio o Dr. 

Paulo Rogério de Oliveira - OAB n. 11.324/MT, para patrocinar os 

interesses dos requerentes.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado, advertindo-o da sua 

obrigação ante a nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Fixo o valor de 2 (dois) URH, no valor de R$ 1.793,01 (um mil setecentos e 

noventa e três reais e um centavo), ao Dr. Sabino Ribeiro Soares Neto, 

OAB/MT n. 10.861-A, conforme valores referentes à tabela de honorários 

da OAB/MT.
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Por oportuno, designo audiência para oitiva das partes, das testemunhas e 

da menor para o dia 25 de fevereiro de 2018, às 16h.

Intimem-se os requerentes e à menor pessoalmente para comparecerem à 

audiência.

Os requerentes deverão promover o comparecimento das testemunhas a 

audiência, independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código 

de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão os requerentes possuirão o prazo de 

15 dias para juntar aos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450, ambos do CPC.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79503 Nr: 2103-88.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Santa 

Catarina Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79503 - Autos n. 2103-88.2018.811.0091 Despacho Vistos etc. 

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Decorrido o 

prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o Exequente para 

indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, 

deixo consignado que qualquer diligência visando à localização de bens 

da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não 

havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito. Caso sejam infrutíferas as diligências 

de citação ou de localização dos bens, nos termos do OFÍCIO CIRCULAR 

N° 118-2018-NUGEP-VQ, intime-se a Fazenda Pública para tomar ciência 

das diligências infrutíferas. Intimada a Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do 

devedor ou de localização de bens penhoráveis, ficará suspensa a 

execução pelo prazo de 1 (um ano) e os autos serão arquivados, sem 

baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 

– LEF, por igual prazo, ficando os pedidos posteriores a intimação a serem 

processados ao termino da suspensão. Anote-se que, ao termino do 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão 

determino a intimação da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79501 Nr: 2101-21.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79501 - Autos n. 2101-21.2018.811.0091 Despacho Vistos etc. 

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Decorrido o 

prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o Exequente para 

indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, 

deixo consignado que qualquer diligência visando à localização de bens 

da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não 

havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito. Caso sejam infrutíferas as diligências 

de citação ou de localização dos bens, nos termos do OFÍCIO CIRCULAR 

N° 118-2018-NUGEP-VQ, intime-se a Fazenda Pública para tomar ciência 

das diligências infrutíferas. Intimada a Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do 

devedor ou de localização de bens penhoráveis, ficará suspensa a 

execução pelo prazo de 1 (um ano) e os autos serão arquivados, sem 

baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 

– LEF, por igual prazo, ficando os pedidos posteriores a intimação a serem 

processados ao termino da suspensão. Anote-se que, ao termino do 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão 

determino a intimação da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79499 Nr: 2099-51.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Krzisch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79499 - Autos n. 2099-51.2018.811.0091 Despacho Vistos etc. 

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Decorrido o 

prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o Exequente para 

indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, 

deixo consignado que qualquer diligência visando à localização de bens 

da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não 

havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito. Caso sejam infrutíferas as diligências 

de citação ou de localização dos bens, nos termos do OFÍCIO CIRCULAR 

N° 118-2018-NUGEP-VQ, intime-se a Fazenda Pública para tomar ciência 

das diligências infrutíferas. Intimada a Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do 

devedor ou de localização de bens penhoráveis, ficará suspensa a 

execução pelo prazo de 1 (um ano) e os autos serão arquivados, sem 

baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 

– LEF, por igual prazo, ficando os pedidos posteriores a intimação a serem 

processados ao termino da suspensão. Anote-se que, ao termino do 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão 

determino a intimação da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79495 Nr: 2095-14.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pau de Serra Industria e Comércio de Madeiras 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 629 de 733



 Código 79495 - Autos n. 2095-14.2018.811.0091 Despacho Vistos etc. 

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. . Decorrido o 

prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o Exequente para 

indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, 

deixo consignado que qualquer diligência visando à localização de bens 

da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não 

havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito. Caso sejam infrutíferas as diligências 

de citação ou de localização dos bens, nos termos do OFÍCIO CIRCULAR 

N° 118-2018-NUGEP-VQ, intime-se a Fazenda Pública para tomar ciência 

das diligências infrutíferas. Intimada a Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do 

devedor ou de localização de bens penhoráveis, ficará suspensa a 

execução pelo prazo de 1 (um ano) e os autos serão arquivados, sem 

baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 

– LEF, por igual prazo, ficando os pedidos posteriores a intimação a serem 

processados ao termino da suspensão. Anote-se que, ao termino do 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão 

determino a intimação da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79493 Nr: 2093-44.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino Industria e Comércio de Madeiras Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79493 - Autos n. 2093-44.2018.811.0091 Despacho Vistos etc. 

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Decorrido o 

prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o Exequente para 

indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, 

deixo consignado que qualquer diligência visando à localização de bens 

da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não 

havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito. Caso sejam infrutíferas as diligências 

de citação ou de localização dos bens, nos termos do OFÍCIO CIRCULAR 

N° 118-2018-NUGEP-VQ, intime-se a Fazenda Pública para tomar ciência 

das diligências infrutíferas. Intimada a Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do 

devedor ou de localização de bens penhoráveis, ficará suspensa a 

execução pelo prazo de 1 (um ano) e os autos serão arquivados, sem 

baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 

– LEF, por igual prazo, ficando os pedidos posteriores a intimação a serem 

processados ao termino da suspensão. Anote-se que, ao termino do 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão 

determino a intimação da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32550 Nr: 1126-53.2005.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloi Francisco Vieira - 

OAB:252213

 Código 32550 – Autos n. 1126-53.2005.811.0101

Vistos, etc.

Intime-se o requerente para se manifestar quanto ao retro no prazo de 15 

dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75146 Nr: 1866-88.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 1º Vara, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda, 

Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75146 - Autos n. 1866-88.2017.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Indefiro o pedido retro, uma vez que cabe somente ao Oficial de Justiça, 

profissional que detém as atribuições para tal, diligenciar no sentido de 

proceder à devida avaliação do bem, podendo, no entanto, ser nomeado 

profissional habilitado quando comprovado que o Oficial de Justiça não 

possui condições para avaliar o imóvel.

No caso dos autos, não houve a avaliação do bem porque o Oficial de 

Justiça não conseguiu localiza-lo, e não por não possuir pericia técnica 

para o faze-lo, razão pela qual indefiro o pedido de nomeação de perito 

avaliador.

Assim, intime-se o exequente para indicar a localização exata dos imóveis 

a serem avaliados e praceados, no prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo, certifique e, constatado a inércia da parte exequente, 

devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens, independente de cumprimento, conforme preceitua art. 991 

da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77121 Nr: 974-48.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdC, AGMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso do Sul - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77121 - Autos n. 974-48.2018.811. 0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, que poderão se revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seus advogados conforme fls. 

20, com as advertências legais.
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 Tendo em vista que o requerido reside em outra comarca, por ora deixo 

de designar audiência de conciliação, (art. 334, CPC).

Desta forma, cite-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

se há ou não interesse na celebração de acordo, devendo apresentar 

proposta por escrito.

Não havendo interesse no acordo, ou decorrido o prazo sem 

manifestação, deverá o demandado apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da data da juntada da resposta, sob pena de 

serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC).

Intime-se a parte autora para informar nos autos a conta bancária para 

depósito dos alimentos provisórios no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 05 de dezembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32097 Nr: 680-50.2005.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ELdS, MJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205/MT, Promotor de Justiça - Nova Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adelina neres de souza 

campos - OAB:3.877, emanoel marcos farias pinto - OAB:10.254, 

Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 32097 - Autos n. 680-50.2005.811. 0091.

 Vistos, etc.

Verifico que a procuração juntada não está devidamente preenchida, uma 

vez que, ao que consta dos autos, a exequente ESTEFANI LORRAINE DA 

SILVA é maior e capaz.

Desta forma, intime-se o exequente, no prazo improrrogável de 5 (cinco) 

dias, regularizar o defeito apontado, sob pena julgamento conforme o 

estado do processo.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60137 Nr: 1402-74.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Antonio Vicentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60137 - Autos nº. 1402-74.2011.811.0091

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao exequente na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar quanto a petição retro, no prazo de 15 (dez) 

dias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 3 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62405 Nr: 1340-97.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria-Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62405 – Autos n. 1340-97.2012.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Considerando o teor do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS, que 

informa acerca do julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, cujo teor 

se vincula aos Temas 566 a 571/STJ, passo a examinar a aplicabilidade 

das teses fixadas por ocasião do julgamento ao presente feito.

No caso dos autos, verifico que restou frustrada a primeira tentativa de 

localização de bens do devedor, motivo pelo qual, nos termos do Item 4.1.2 

do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS?[1]?, DECLARO SUSPENSA A 

EXECUÇÃO pelo prazo de 1 (um ano), cujo início automático se deu na 

data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada 

de localização de bens penhoráveis (19/09/2018) – fls. 25-v.

Com efeito, nos termos do Item 4.2, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO, sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° 

da Lei n. 6.830/80 – LEF, por igual prazo.

Anote-se que, ao termino do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável.

 Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão determino a intimação 

da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando o pedido de consulta ao INFOJUD a ser processado na forma do 

Item 4.3 do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 3 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63645 Nr: 1514-09.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Panucci Rosa - ME, Luciana Panucci 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63645 – Autos n. 1514-09.2012.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Considerando o teor do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS, que 

informa acerca do julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, cujo teor 

se vincula aos Temas 566 a 571/STJ, passo a examinar a aplicabilidade 

das teses fixadas por ocasião do julgamento ao presente feito.

No caso dos autos, verifico que restou frustrada a primeira tentativa de 

localização de bens do devedor, motivo pelo qual, nos termos do Item 4.1.2 

do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS?[1]?, DECLARO SUSPENSA A 

EXECUÇÃO pelo prazo de 1 (um ano), cujo início automático se deu na 

data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada 

de localização de bens penhoráveis (28/09/2018) – fls. 29-v.

Com efeito, nos termos do Item 4.2, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO, sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° 

da Lei n. 6.830/80 – LEF, por igual prazo.

Anote-se que, ao termino do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão determino a intimação 

da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando o pedido expedição de ofícios à Receita Federal e RENAJUD a ser 

processado na forma do Item 4.3 do Oficio circular n° 

118-2018-NUGEP-VQS.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 3 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67297 Nr: 605-59.2015.811.0091
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania de Lima Camargo ME, Vânia de Lima 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67297 – Autos n. 605-59.2015.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Considerando o teor do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS, que 

informa acerca do julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, cujo teor 

se vincula aos Temas 566 a 571/STJ, passo a examinar a aplicabilidade 

das teses fixadas por ocasião do julgamento ao presente feito.

No caso dos autos, verifico que restou frustrada a primeira tentativa de 

localização de bens do devedor, motivo pelo qual, nos termos do Item 4.1.2 

do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS?[1]?, DECLARO SUSPENSA A 

EXECUÇÃO pelo prazo de 1 (um ano), cujo início automático se deu na 

data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada 

de localização de bens penhoráveis (31/08/2018) – fls. 31-v.

Com efeito, nos termos do Item 4.2, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO, sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° 

da Lei n. 6.830/80 – LEF, por igual prazo.

Anote-se que, ao termino do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável.

 Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão determino a intimação 

da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando o pedido de citação por edital a ser processado na forma do Item 

4.3 do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 3 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68345 Nr: 1287-14.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izonilho Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68345 - Autos n. 1287-14.2015.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Considerando o teor do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS, que 

informa acerca do julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, cujo teor 

se vincula aos Temas 566 a 571/STJ, passo a examinar a aplicabilidade 

das teses fixadas por ocasião do julgamento ao presente feito.

No caso dos autos, verifico que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização do devedor, motivo pelo qual, nos termos do Item 4.1 do Oficio 

circular n° 118-2018-NUGEP-VQS?[1]?, DECLARO SUSPENSA A 

EXECUÇÃO pelo prazo de 1 (um ano), cujo início automático se deu na 

data da ciência da Fazenda Pública acerca da citação infrutífera 

(21/07/2018) – fls. 27-v.

Com efeito, nos termos do Item 4.2, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO, sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° 

da Lei n. 6.830/80 – LEF, por igual prazo.

Anote-se que, ao termino do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 

1 (um) ano de suspensão determino a intimação da Fazenda Pública para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, ficando o pedido de citação 

por edital a ser processado na forma do Item 4.3 do Oficio circular n° 

118-2018-NUGEP-VQS.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 3 de dezembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69947 Nr: 480-57.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. S dos Santos & Cia Ltda, Ronildo Santana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 Código 69947 - Autos n. 480-57.2016.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Verifico que as partes foram intimadas a especificarem as provas que 

desejavam produzir (fls.179). Embora tenha a pessoa jurídica autora 

afirmado que não possui condições de arcar com as custas e despesas 

judiciais, tendo o juízo, inclusive, deferido o benefício da justiça gratuita, 

essa concessão foi impugnada pelo réu na contestação. O autor, por sua 

vez, nada disse acerca da em sede de impugnação à contestação. Pois 

bem. Analisando os autos, verifico ser o caso da incidência da Súmula 

481 do STJ, já que o autor da ação é pessoa jurídica. Senão vejamos: No 

caso, os autos não foram instruídos com documentos probatórios do 

alegado estado de pobreza da pessoa jurídica, já que somente foi 

apresentada declaração de hipossuficiência financeira (fl. 12). Não há 

qualquer outro documento suficiente à confirmação da alegada condição 

de falta de recursos da autora. Logo, sem lastro a alegação de 

hipossuficiência. Diferentemente das pessoas físicas para as quais a lei 

autoriza o deferimento mediante simples declaração de hipossuficiência de 

recursos, as pessoas jurídicas devem fazer prova da impossibilidade do 

recolhimento das custas processuais. Ocorre que, como dito alhures, não 

há nos autos nenhuma documentação ou demonstração que a pessoa 

jurídica autora faça jus a concessão da gratuidade da justiça. Dessa 

forma, nos termos doa art. 100, § único, do CPC, REVOGO a concessão 

do benefício, devendo a parte autora arcar com as despesas processuais 

que tiver deixado de adiantar. Uma vez que o recolhimento das custas é 

feito por meio majoritariamente eletrônico, fixo o prazo no prazo de 5 

(cinco) dias, para tal desiderato, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo com ou sem manifestação 

certifique-se e voltem conclusos para saneamento e organização do 

processo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 30 de novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77343 Nr: 1103-53.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo de Souza Ramos, Lucila Leopoldo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Pavan - OAB:OAB/MT 

21.441, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77343 - Autos n. 1103-53.2018.811.0091

 Decisão

Vistos etc.

 Verifico que o terceiro pretendente ao ingresso no feito como assistente 

opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, que este juízo se 

omitiu quanto ao seu pedido de ingresso no feito.

De fato, em que pese este juízo tenha tomado conhecimento da petição e 

documentação trazida pelo pretendente à assistência, as partes ainda não 

foram intimadas a se manifestarem acerca do pedido, o que obsta que o 

juízo profira decisão acerca do ingresso do terceiro cf. art. 120 do CPC, 

ante o princípio da publicidade e não surpresa (art. 9º e 10 do CPC).

Desta feita, uma vez que o terceiro pretendente a assistência sequer teve 

seu pedido de ingresso deferido pelo juízo, tenho que não resta 

caracterizada qualquer omissão na decisão objurgada, logo, em sede de 

admissibilidade não se conhece do recurso oposto.

Nessa esteira, intime as partes para, querendo, se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca do pedido de intervenção de terceiros.
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 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para 

decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34923 Nr: 972-64.2007.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Costa (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inês Lustosa Reis - 

OAB:20870/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34923 - Autos n. 917-64.2017.811.0091

 Decisão

Vistos etc.

O art. 672 do Código de Processo Civil de 2015 trata dos casos em que se 

processam inventários conjuntos. Dispõe o aludido dispositivo que:

 “É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de 

pessoas diversas quando houver:

 I – identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

 II – heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;

 III – dependência de uma das partilhas em relação à outra”.

Assim, admite-se a cumulação de inventários sempre que haja relação 

entre os autores da herança, como no caso em apreço.

Na lição de Carlos Roberto Gonçalves?[1]?:

 “Efetivamente, a herança, como universalidade de bens deixados pelo 

casal, é uma só. Por conseguinte, não se mostra razoável a abertura de 

dois inventários distintos, com a nomeação de dois inventariantes para a 

administração da mesma e única herança indivisa.”

Com efeito, defiro o pedido retro e autorizo a cumulação de inventários 

relativos ao espólio de MARIA APARECIDA DA COSTA e ONOFRE RIBEIRO 

DA COSTA procedendo-se a inventariança e partilha de ambos neste 

processo.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 111.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 1693-11.2010.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petromaster Derivados de Petróleo Ltda, 

Osmar Pavesi, Maxwell Pavesi, Rosa Gomes Pavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39961 – Autos n. 1693-11.2010.811.0091

Decisão

Vistos etc.

Verifica-se dos autos que, apesar de ter sido designada data para 

realização do leilão, este não se realizou, uma vez que foi constatada que 

a avaliação do imóvel data de ao menos 13 (treze) anos atrás.

Assim, não se descarta a possibilidade de que possa ter havido 

modificações fáticas no local (posseiros, desmembramentos, sucessões 

dominiais), bem como de que possa ter havido a desvalorização ou a 

valorização do imóvel.

Dessa forma, torno sem efeito edital retro, mormente porque não foi 

publicado e DETERMINO a lavratura de Auto de Constatação e Avaliação 

do bem indicado na finalidade da missiva, a ser realizado pelo oficial de 

justiça, nos termos do art. 154, inciso V, do CPC.

 Defiro, desde já, as prerrogativas do artigo 212, §2º do CPC, bem como o 

auxílio de Força Policial caso seja imprescindível ao cumprimento do ora 

determinado.

Com a vinda do laudo, solicite-se nova data aos leiloeiros credenciados 

procedendo-se com as comunicações de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63403 Nr: 1377-90.2013.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Londrina-PR - 9ª Vara Cível, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comarca de Nova Monte Verde/MT - Vara 

Única, Aeromax Derivados de Petroleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Wilson Rocha 

Maranhão - OAB:OAB/PR 4.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63403 – Autos n. 1377-90.2013.811.0091

Decisão

Vistos etc.

Verifica-se dos autos que, apesar de ter sido designada data para 

realização do leilão, este não se realizou, uma vez que foi constatada que 

a avaliação do imóvel data de ao menos 06 (seis) anos atrás.

Assim, não se descarta a possibilidade de que possa ter havido 

modificações fáticas no local (posseiros, desmembramentos, sucessões 

dominiais), bem como de que possa ter havido a desvalorização ou a 

valorização do imóvel.

Dessa forma, torno sem efeito edital retro, mormente porque não foi 

publicado e DETERMINO a lavratura de Auto de Constatação e Avaliação 

do bem indicado na finalidade da missiva, a ser realizado pelo oficial de 

justiça, nos termos do art. 154, inciso V, do CPC.

 Defiro, desde já, as prerrogativas do artigo 212, §2º do CPC, bem como o 

auxílio de Força Policial caso seja imprescindível ao cumprimento do ora 

determinado.

Com a vinda do laudo, solicite-se nova data aos leiloeiros credenciados 

procedendo-se com as comunicações de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 1726-20.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCM, FPdLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78747 - Autos n. 1726-20.2018.811.0091 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por SIDNEI COELHO 

MARQUES e FRANCIELI PRISCILA DE LIMA MARQUES ambos devidamente 

qualificados nos autos. Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em 

vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a falência 

afetiva da relação conjugal. In casu, tal requisito restou devidamente 

comprovado, uma vez que os requerentes afirmam o fim da relação, assim 

como a pretensão em dissolver o vínculo matrimonial. Acordaram as 

partes sobre a guarda, alimentos e visitas. Desta feita, a decretação do 

divórcio e a homologação do acordo são medidas que se imperiosas. Pelo 

exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com 

a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO O 

DIVÓRCIO dos requerentes, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial, voltando a requerente virago a usar o nome de solteira, qual 

seja, FRANCIELI PRISCILA DE LIMA (fls. 7). De outro turno, noto que os 

alimentos foram pactuados em R$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta 
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centavos), equivalente a 20% do salário mínimo vigente no momento da 

celebração do acordo (2018). Assim, os alimentos serão devidos pelo pai 

ao filho na quantia equivalente a 20% do salário mínimo vigente na época 

dos pagamentos, a serem entregues a requerente a cada mês na forma e 

no prazo como acordados. Por outro lado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo, nos termos em 

que foi celebrado. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

competente, para a devida averbação. Isentos de custas processuais por 

serem pobres na forma da Lei. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 3 

de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 832-20.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanice Justino Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62707 - Autos n. 832-20.2013.811.0091

Sentença

Vistos etc.

A parte executada deixou de impugnar a execução e apresentou 

concordância com os cálculos apresentados pelo exequente (fl. 172).

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado às 

fls. 168, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 168.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 2229-90.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDI MAZZONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA - DEMANDAS 

JUDICIAIS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B, lene engler da silva - OAB:20093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes autos, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no estágio em que se encontra.

Pois bem.

ENEDI MAZZONETTO, devidamente qualificada na exordial, ajuizou Ação 

de Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de Antecipação de Tutela, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 2229-90.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDI MAZZONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA - DEMANDAS 

JUDICIAIS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B, lene engler da silva - OAB:20093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para querendo, impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71605 Nr: 2369-27.2018.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO PASE, CECÍLIA MARTINI PASE, EVANDRO 

PASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferdinando Cantolini, Antonio Cantolini, Advirso 

da Cruz, Terceiros não identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425/B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34084 Nr: 519-79.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o réu, através de seu procurador 

constituido, para apresentação das alegações finais, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29632 Nr: 552-79.2005.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Knob, Marlene Marlice P. Knob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNESTOR MOACIR FICAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:MT/7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca do ofício nº. 160/2018-GER, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

providenciar o item faltante, sob pena das implicações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33650 Nr: 34-79.2011.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELA SEGOVIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXEQUENTE PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DO DOCUMENTO 

ANEXADO ÀS FLS 205 NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51316 Nr: 660-30.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

ANDRÉIA LEHNEN - OAB:OAB/MT 10.752-B, Camila Stofeles Cecon 

Santana - OAB:16258-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50247 Nr: 484-85.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR LUIZ SETTER, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427-MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67497 Nr: 574-83.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JORGE POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da leggislação vigente intimo o advogado da parte autora 

para, querendo apresentar impugnação à contestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52298 Nr: 286-77.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI PETRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo a intimação da parte autora 

para querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69687 Nr: 1573-36.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vista a parte autora para querendo, apresentar impugnação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-54.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMUS VALDEMIRO BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Recebo a inicial. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem como 

para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, em audiência a ser realizada no dia 21/02/2019 às 14:00 

horas, advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) 

lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como 

verdadeiras as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 

18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Conste-se ainda no mandado que a 

citação poderá ser feita nos moldes do Enunciado n.º 5 do FONAJE. Fica 

advertida a parte requerente que sua ausência implicará extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 
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audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-07.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANI CRISTINI BAGGEO PRIVATE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Ciente do retorno dos autos da Turma Recursal. Determino a 

suspensão do feito, pelo prazo de 180 dias. Após, intimem-se as partes 

para requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-82.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ALDOMIR JAPPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Intime-se a parte reclamada, para manifestar acerca do 

informado pelo reclamante (id 16533513), no prazo de 10 dias. Após, 

retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-17.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Danos Morais e Tutela de 

Urgência ajuizada por MÁRCIO JOSÉ EBERLE em face de OI S.A, ambos 

qualificados nos autos. Alega o reclamante que teve o fornecimento de 

serviços de internet interrompido injustificadamente pela reclamada no mês 

de outubro do corrente ano, sendo assim, o autor requer em sede de 

tutela de urgência o restabelecimento do referido serviço. É o breve relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o reclamante possui contrato 

com a reclamada acerca dos serviços de internet, estando inclusive com o 

pagamento em dia das faturas, conforme extrato anexo, o que fundamenta 

a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, na 

forma do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, o periculum in 

mora está evidenciado, visto que que o reclamante manifestou expresso 

interesse na continuidade da prestação dos serviços de internet pela 

requerida, a qual arbitrariamente o interrompeu. Neste sentido tem decidido 

o e. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO – NECESSIDADE - 

PREJUÍZO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.Verificado nos autos a 

má-prestação do serviço de internet e comunicação, a manutenção da 

decisão é medida impositiva, mormente quando a agravante sequer declina 

quais seriam os impedimentos técnicos que estão a impossibilitar o 

cumprimento total das obrigações impostas pelo magistrado de 1º grau.” 

(TJMT - AI 117630/2014, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015) Pelo exposto, defiro a 

antecipação de tutela para que a parte reclamada proceda, no prazo de 

cinco dias, o imediato restabelecimento dos serviços de internet ao 

reclamante, nos termos em que anteriormente disponibilizados, sob pena 

de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo eventual atraso no 

cumprimento desta obrigação, limitada ao valor de alçada da Lei 9.099/95. 

Cite-se e notifique-se o reclamado de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, em audiência já designada (24/01/2019 – às 13:00 horas) 

Conste-se ainda no mandado que a citação poderá ser feita nos moldes 

do Enunciado n.º 5 do FONAJE. Fica advertida a parte requerente que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei 

n° 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000130-33.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Trata-se de Ação de obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ROBERTO LUIZ 

DE OLIVEIRA MARQUES em face de UNOPAR – EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A e UNIÃO SORRISENSE DE 

EDUCAÇÃO SORRISO LTDA, qualificados nos autos. Alega em síntese, 

que teve o nome negativado junto ao serasa pela parte reclamada, em 

razão de um contrato educacional, do qual efetuou o pagamento 

regularmente, pleiteando liminarmente a concessão de antecipação de 

tutela para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora. Constatada a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência da consumidora, ora autora/reclamante, 

concedo a inversão do ônus da prova em seu favor, baseado no art. 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, dispõe o art. 

300 do atual Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito (“fumus boni juris”) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (“periculum in mora”). É certo, ademais, que as tutelas de 

urgência são admitidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

consolidado em jurisprudência pátria. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifico que a reclamante teve o nome negativado pela parte requerida por 

débito no valor de R$ 1.387,27 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e 

vinte e sete centavos), conforme se verifica do extrato de negativação 

datado de 18/10/2018, o que fundamenta a verossimilhança de suas 

alegações, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, em especial 

porque o autor comprovou o pagamento dos referidos débitos. Ademais, o 

periculum in mora está evidenciado, visto que a manutenção do nome do 

autor junto aos órgãos de proteção ao crédito acarreta sérias restrições à 

obtenção de crédito no mercado de consumo e junto a instituições 

financeiras, o que caracteriza o perigo dano irreparável ou de difícil 

reparação previsto na legislação processual. Além disso, vale destacar 

que, havendo comprovação do débito no curso do processo, a 

negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 
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pode ser imediatamente reativada, não havendo, portanto, perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado. Pelo exposto, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para que a parte reclamada proceda, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados de sua intimação, à imediata exclusão do 

nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes pelo débito oriundo do 

contrato discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 50,00 

(cinquenta reais) pelo eventual atraso no cumprimento desta obrigação, 

limitada ao valor de alçada da Lei 9.099/95. Cite(m)-se e notifique(m)-se 

o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação, bem como para 

que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, em audiência de conciliação no dia 24/01/2019, às 16:00 horas. 

Conste-se ainda no mandado que a citação poderá ser feita nos moldes 

do Enunciado n.º 5 do FONAJE. Fica advertida a parte requerente que sua 

ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei 

n° 9.099/95). EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-20.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão 

embargos de declaração somente quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, em que 

pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas se 

tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual devem ser objeto 

de recurso inominado. Ademais, cumpre consignar que, em se tratando de 

falha na prestação dos serviços ao consumidor, é dispensável a 

comprovação efetiva do dano moral, eis que este configura-se na 

modalidade in re ipsa, a qual não exige demonstração concreta de 

violação a direitos da personalidade, inclusive na hipótese de consumidor 

pessoa jurídica. Nesse sentido caminha a jurisprudência: APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 

333, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de 

serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, 

considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. Demonstrado 

o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta 

hipótese, o dano é presumido. Merece ser mantido o valor fixado a título de 

dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção 

pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem 

como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. 

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

30/10/2018). Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão 

embargos de declaração somente quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Os embargos não 

são via adequada, portanto, para viabilizar a revisão ou a anulação das 

decisões judiciais, em função da discordância da parte em relação à 

solução jurídica emprestada ao caso concreto. Pois bem. Consigno que 

não observo nos autos qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 

ser sanada, visto que as questões ventiladas nos autos foram 

satisfatoriamente abordadas anteriormente. Ante o exposto, não acolho os 

embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78462 Nr: 50-89.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça foi convocado a participar do “XIX 

ENCONTRO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MATO-GROSSENSE” que 

será realizado em Cuiabá/MT, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018, 

conforme informado em sua manifestação às fls. 54/55, REDESIGNO a 

audiência de conciliação do dia 13/12/2018 para o dia 28 de fevereiro de 

2019, às 15h00min (Horário de MT).

INTIMEM-SE, conforme decisão de fls. 47.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8944/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 
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de intimar a parte Autora para que providencie a distribuição da carta 

precatória expedida no prazo de dez dias, observando o contido no Artigo 

389 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74573 Nr: 660-62.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Bueno Camara Faria, CARLOS CESAR 

DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca do 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido 

na f. 78.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 83553 Nr: 2974-09.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Borges de Queiróz, VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas c/c Alimentos” 

proposta por Roseli Borges de Queiroz em face de Carlos Pereira dos 

Santos, em relação aos menores Jhainnies Gonçalves dos Reis e Vicente 

Gonçalves dos Reis.

Sem delongas, verifica-se que a parte autora não juntou aos autos os 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para adequada comprovação e 

fundamentação dos fatos narrados, deixando de juntar qualquer prova 

hábil de comprovação da maternidade do referido menor JHAINNIES 

GONÇALVES DOS REIS citado no item “f” da inicial, juntando apenas a 

cópia da certidão de nascimento de VICENTE GONÇALVES DOS REIS.

 Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a emenda à inicial, 

juntando a documentação necessária para fundamentação dos fatos 

narrados e comprovação da maternidade do referido menor.

Ressalta-se que o não atendimento das providências declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60436 Nr: 353-49.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Alves dos Santos Comércio ME, Assis 

Frizon, Valci Bellé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chargas Correa da Silva - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade intimar a Exequente para manifestar-se quanto à Juntade de 

Mandado de Citação fls. 166/167, no prazo de 05 (cinco) dia, sob pena de 

extinção.

Werusca Pereira Lago

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67429 Nr: 1176-18.2015.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS, EdEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, ELOIR DELA JUSTINA - OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inobstante a alegação do espólio de Eduardo Vieira informar à fl. 56 que 

não possui condições financeiras de arcar com os custos da realização 

do exame de DNA, tenho que a alternativa para o impasse é determinar 

que o espólio arque com os custos do referido exame. Isto porque, mesmo 

em face da gratuidade da justiça e em convênio com o Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, o custo do exame de DNA envolvendo colaterais 

possui valor expressivo (em torno de R$ 4.000,00) e, ao que presume dos 

autos, a parte requerida detém melhores condições financeiras para tanto.

Saliento que, em caso de confirmação da paternidade do falecido Eduardo 

Vieira o valor do exame será descontado do monte-mor da herança, bem 

como, em caso de negativa de paternidade, os interessados poderão 

ajuizar a competente ação de ressarcimento em face do autor Jefferson 

Batista Toledo.

DETERMINO que a secretaria da vara certifique junto ao servidor 

responsável o exato valor do exame de DNA necessário ao caso, 

certificando nos autos.

Após, intimem-se os requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

depositar em juízo o valor.

Intimem-se as partes.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76443 Nr: 2393-28.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSU, LI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

acolher o pedido do autor, consolidando a posse dos veículos caminhão 

Volvo NL12 360, placa NBF 2548 e Carroceria Reb Schiffer JSC3E NFL, 

placa KAG 4890 com o autor.Condeno o réu nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-11.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINO ALVES AMANCIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca da correspondência devolvida devidamente juntada 

aos autos. Paranaíta-MT, 10 de dezembro de 2018. Erevelto Fernando 
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Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-93.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDINES FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo através de seu advogado com 

procuração, a manifestar acerca da certidão negativa de citação juntada 

aos autos. Paranaíta/MT, 12 de dezembro de 2018. Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-18.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARONI CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca da correspondência devolvida devidamente juntada 

aos autos. Paranaíta-MT, 10 de dezembro de 2018. Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-41.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CAMPANHARO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca da correspondência devolvida devidamente juntada 

aos autos. Paranaíta-MT, 10 de dezembro de 2018. Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70244 Nr: 1558-31.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Adriano Moraes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação expedido, devendo emitir a guia 

pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1772-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Almeida Paixão, Adeilson Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616, Gustavo Medeiros Araújo - OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor de decisão proferida pelo juízo deprecado conforme 

ref:94, intime-se o advogado constituído do denunciado Adeilson 

Rodrigues dos Santos para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação do causídico, certifique-se e expeça-se 

carta precatória para a comarca de Ponta Porã-MS com o fito de proceder 

ao interrogatório do denunciado Alberto de Almeida Paixão, bem como 

expeça-se carta precatória para a comarca de Dourados-MS a fim de 

proceder com a oitiva das testemunhas PRF Alaercio Dias Barbosa e PRF 

Carlos José Souza Paschoal, e caso não compareça o advogado 

constituído do denunciado Adeilson Rodrigues dos Santos em audiência, 

seja nomeado defensor dativo para representar-lhe os seus interesses no 

aludido ato, com as nossas homenagens.

Ademais, conforme manifestação Ministerial de ref:103, a qual informa que 

a testemunha Thayná Xavier da Silva reside na fazenda Talismã, próximo 

ao terminal da ALL – América Latina Logística, zona rural do município de 

Rondonópolis-MT, depreque-se Sr. Gestor Judiciário a oitiva da referida 

testemunha à comarca de Rondonópolis-MT, com nossas homenagens.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45244 Nr: 1040-80.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuina Paiva Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR Dr. Allan Vitor Sousa da Mata, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos as Razões do Recurso de 

Apelação, visto que a Denunciada manifestou em juntada de mandado de 

ref: 100, o seu desejo de recorrer da sentença proferida em ref: 84.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19085 Nr: 359-18.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal de Farias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araujo - 

OAB:11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Vistos etc.

Certifique-se o Sr. Gestor se os valores depositados às fls. 35/36 foram 

vinculados aos autos, bem como, por se tratarem de depósitos por 

envelopes, se necessário, oficie-se o Banco do Brasil para que informe se 

tais depósitos foram de fato efetivados, se entregues vazios ou com valor 

à menor.

Estando os depósitos regulares e tão somente pendentes de vinculação 

aos autos, proceda-se com o necessário para vinculá-los e, em seguida, 

com o levantamento das quantias conforme acordado pelas partes às fls. 

263/265.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40746 Nr: 496-63.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Joelma Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal de Farias Neto, Sandra Januária da 

Silva, Fabricio Afonso Anjolete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcello Mark de Freitas - 

OAB:15143, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885, Vinicius Lopes 

Raimundo - OAB:15696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Carvalho de 

Araujo - OAB:11.571

 Vistos etc.

Certifique-se o fiel cumprimento da sentença retro, arquivando-se o feito 

em seguida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41704 Nr: 1451-94.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e 

considerando que as mesmas já foram fixadas nos mínimo, deixo de 

reduzir da pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.C) - CAUSAS 

DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.Não há causas de aumento ou 

diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 08 (oito) 

anos de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e 

punição do delito.Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 08 

(oito) anos de reclusão, sendo o réu primário, com fundamento no artigo 

33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME 

SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.O 

acusado não faz jus aos benefícios processuais da substituição da pena 

privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e da suspensão 

condicional da pena, presentes as regras insertas no inciso I do artigo 44 

e no artigo 77, caput, ambos do Código Penal.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e das despesas processuais.IV)-DISPOSIÇÕES 

FINAIS.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, 

tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado.Observe-se a detração penal, nos termos do 

artigo 42 Código Penal.b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio, nos 

presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, 

conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13330 Nr: 1347-78.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivair Ferreira Dias, Ivanir Vicente de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Com relação ao crime de supressão de documento, tipificado no artigo 

305 do Código Penal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para ABSOLVER os acusados Ivair Ferreira Dias e Ivanir 

Vicente de Lima, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Ante os serviços do advogado dativo, Dr. Gilberto 

Machado Custódio, que defendeu os interesses dos réus durante toda a 

instrução processual, arbitro seus honorários advocatícios em 03 (três) 

URH.Aos serviços despendidos pela advogada dativa Dra. Agnes Laís de 

Oliveira dos Anjos, a qual assumiu a ação após o encerramento da 

instrução processual, arbitro seus honorários advocatícios em 02 (duas) 

URH.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43816 Nr: 1917-54.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Luis Cavalcanti Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:OAB/MT 9.127, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia para 

ABSOLVER o acusado EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA, já 

devidamente qualificado nos autos, das imputações descritas na 

denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 

ante a ausência de justa causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72350 Nr: 2435-68.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdC, RCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCAC, LACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se a ação de guarda com pedido de tutela antecipara da 

guarda da menor MARIA ALICE ASSIS DA SILVA, ingressada por DIRCEU 

PEREIRA DA COSTA e ROSANGELA CAMILO DE ASSIS, em desfavor dos 

genitores MARIANNE CRISTINA ASSIS COSTA e LUIZ ARMANDO 

CANDIDO DA SILVA...Concedo a requerente os benefícios da assistência 

judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se forem 

constatados inverídicos os fatos alegados pelo necessitado, nos termos 

do artigo 8º da referida Lei, sem prejuízo a pena de litigância de má-fé (art. 

80, CPC).Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II)...não sendo 

o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código 

de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial... no que se refere à tutela de urgência pleiteada, 

para a concessão da guarda provisória da menor MARIA ALICE ASSIS DA 

SILVA em favor dos requerentes, entendo que deve ser indeferida.Isso 

porquanto não há evidências de que a mãe, que mora no mesmo endereço 

que a filha, esteja impedida de exercer seu papel de guardiã natural da 

menor, nos termos do artigo 22 da Lei 8069/90, desta maneira, não 

havendo demonstração de “periculum in mora”, requisito essencial para o 

deferimento da medida vindicada.Por este motivo, indefiro o pedido de 

tutela de urgência...Tendo em vista que o requerido Luiz Armando Candido 

Da Silva encontra-se em local incerto e não sabido, determino sua citação 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que no prazo legal conteste 

a presente ação.Após, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 10 de dezembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72883 Nr: 2630-53.2018.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS, RRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de interdição interposta por JOÃO 

FRANCISCO SIMÃO em desfavor de RICARDO REIS BARBOSA, 

devidamente qualificados nos autos.O requerente é presidente do Lar dos 
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Idosos desta urbe...Em juízo de sumária cognição, considerando os fatos 

alegados na inicial, os documentos acostados a ela e, a imperiosa 

necessidade de amparar o interditando, material e socialmente, 

constata-se os elementos bastantes para que sejam antecipados os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como me permite o art. 300 e 

749, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Desta feita, 

NOMEIO desde logo como curador provisório do interditando, o Sr. JOÃO 

FRANCISCO SIMÃO, enquanto permanecer no cargo de Presidente do Lar 

dos Idosos, para exercer os atos da vida civil do interditando, ficando o 

referido curador nomeado depositário fiel dos valores recebidos da 

Previdência Social, e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, bem como para representá-la em juízo, observando-se, 

o disposto no artigo 553 do Código de Processo Civil.Fica ainda advertido 

de que não poderá se desfazer de qualquer bem em nome do 

interditando.Lavre-se o termo de curatela provisória, devendo constar do 

termo que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou quaisquer outra natureza, 

pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial...Ciência ao 

Ministér io Públ ico.Cumpra-se, expedindo o necessár io.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 04 de dezembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72882 Nr: 2629-68.2018.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS, OM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica ainda advertido de que não poderá se desfazer de qualquer bem em 

nome da interditando.Lavre-se o termo de curatela provisória, devendo 

constar do termo que é terminantemente vedada à alienação ou oneração 

de quaisquer bens imóveis, móveis ou quaisquer outra natureza, 

pertencentes à interditanda, salvo com autorização judicial.Determino a 

citação e intimação da requerida para que tome ciência da presente ação, 

bem como para que compareça em audiência para realização de sua 

entrevista, marcada para o dia 23 de janeiro de 2018 às 17hs30min.Conste 

ainda no mandado de citação que caso queira poderá contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização da audiência, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas 

às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Ante a URGENTE 

necessidade de realização de perícia médica judicial nos autos, nomeio 

como médico perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4142-MT, 

podendo ser localizado na Rua Afonso Pena, n.º 809, Centro, 

Rondonópolis-MT, que deverá cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independente de termo de compromisso, sob a fé do seu 

grau, conforme preceitua o artigo 466 do CPC.Intimem-se as partes para 

apresentarem a esse juízo os quesitos para instruir a pericia médica no 

prazo de 05 (cinco) dias.Após com a juntada dos quesitos das partes aos 

autos, intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local para 

realização da perícia, com a urgência que o caso requer, informando este 

Juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo informar ao 

Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a existência 

da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine sua 

incapacidade para o exercício dos atos para a vida civil, instruindo o 

presente mandado com os quesitos formulados pelas partes, juntados aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72881 Nr: 2628-83.2018.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de interdição interposta por JOÃO 

FRANCISCO SIMÃO em desfavor de JAIR PEREIRA DA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos.O requerente é presidente do Lar dos 

Idosos desta urbe...nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo 

Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.Concedo ao requerente os benefícios da assistência 

judiciária prevista na Lei nº 1.060/50...Em juízo de sumária cognição, 

considerando os fatos alegados na inicial, os documentos acostados a ela 

e, a imperiosa necessidade de amparar o interditando, material e 

socialmente, constata-se que não foi demonstrada, sumariamente, a 

incapacidade de o interditando exercer os atos civis para que sejam 

antecipados os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, não se 

comprovando o “periculum in mora”.Observe-se que, a partir das doenças 

demonstradas na inicial, não se conclui, sumariamente, pela incapacidade 

de o interditando exercer os atos da vida civil.Desta feita, indefiro o pedido 

liminar.Determino a citação do requerido para que tome ciência da 

presente ação, bem como para que compareça em audiência para 

realização de sua entrevista, marcada para o dia 23 de janeiro de 2018 às 

17hs00min...Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 10 de dezembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71640 Nr: 2173-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Inacio da Silva Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(S) DENUNCIADO(S), para que no 

prazo legal, apresente as Alegações Finais Escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70700 Nr: 1735-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhenifer Fernanda Ferreira de Souza, Luzia 

Mara Niemes Feitosa, Eulania Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O, Renato Gonçalves Raposo - OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Renato Gonçalves Raposo 

- OAB/MT nº 9822-B, para promover a defesa das denunciadas Jhenifer 

Fernanda Ferreira e Eulania Rodrigues da Silva (ré presa), com a 

URGÊNCIA que o caso requer, por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12633 Nr: 649-72.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro de Oliveira Falcão - 

OAB:8.998-E, Edno Damascena de Farias - OAB:MT/11134, 

Jeonathãn Suel dias - OAB:9315-E, Marcela Cavalcante Batista - 

OAB:8.031-E, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B, Priscilla 

Fernanda de Souza Oliveira - OAB:9.356-E, Roberto Cavalcanti 

Batista - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William José de Araújo - 

OAB:3928-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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13.469,33 (treze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e três 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 

333/337. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 6.909,00 

(seis mil, novecentos e nove reais) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 6.560,33 (seis mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e três 

centavos), para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72259 Nr: 2412-25.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walmir de Souza Gimenez - 

OAB:OABMT-5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela.Intimem-se o Assistente 

Social e o Psicólogo credenciados neste Juízo, para que proceda a 

realização de estudo psicossocial pessoal e residencial do infante, 

colhendo, na oportunidade, informações sobre o modo de vida e 

condições da residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

janeiro de 2019, às 10h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.Cite-se a parte requerida no endereço indicado na inicial, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no 

artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, 

devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).Intimem-se os autores na pessoa de seus advogados.Ciência ao 

Ministér io Públ ico.Cumpra-se, expedindo o necessár io.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 10 de dezembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51169 Nr: 1083-80.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Araújo Tramarim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que 

manifeste aos autos acerca da devolução de AR negativo de Ref: 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52118 Nr: 1502-03.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa do denunciado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42665 Nr: 917-19.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adhemar da Silva Gimarez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nepomuceno de Assis - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente cálculo atualizado de acordo a necessidade de 

ajuste às novas exigências da Resolução 458/2017, em especial aos arts. 

7º, 8º, 9º, 13 e 58 (novos campos e novas regras para fins de 

formalização da expedição da requisição de pagamento, discriminando o 

valor principal dos juros em razão do RE 579.431/RS que determinou a 

inclusão de juros entre a data base e a data de apresentação da 

requisição ou do precatório no Tribunal).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-17.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON CARLOS MENDES FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000118-17.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROBISON CARLOS MENDES 

FURTADO Endereço: RUA TRINTA E UM DE MARCO, SN, CHACARA, SAO 

SEBASTIAO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da 

sentença ID. 16135920, anexa aos autos. PEDRA PRETA, 12 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Comarca de Poconé

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147507 Nr: 7750-93.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenieta Soares da Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147507

DESPACHO

VISTOS,

Observa-se que o Requerente postulou a decretação da revelia e o 

consequente julgamento antecipado da lide após a certificação nos autos 

de ausência de localização do veículo apontado na exordial.

Com efeito, de acordo com a referida certidão exarada nos autos, o 

veículo não foi localizado, pois este esta na posse do filho da Requerida, 

que reside no município de Cuiabá/MT.

Pois bem. O pedido do Requerente de julgamento antecipado da lide não 

merece acolhimento, porque o prazo para apresentação de contestação, 

nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária somente começa 

a contar a partir do cumprimento da medida liminar. Ademais não há como 

consolidar a posse do bem nas mãos do Requerente, considerando que 

ele não está na posse do veículo.

Assim, indefiro o pedido de decretação dos efeitos da revelia e do 

julgamento antecipado do mérito.

Intime-se o Requerente para dar prosseguimento no feito, adotando as 

medidas para localização do bem apontado na exordial, requerendo, ainda, 

o que entender de direito no prazo legal, sob pena de extinção da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o 

Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, adotando as medidas pertinentes, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art. 485, II, §1º do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 67017 Nr: 675-13.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Ante o exposto, reconheço o excesso de execução alegado, e na forma 

do art. 487, I do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE as pretensões presentes 

na Impugnação à Execução, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

Embargante à fl. 158 no valor de R$ 28.625,80 (vinte e oito mil, seiscentos 

e vinte e cinco reais e oitenta centavos). Pela sucumbência, CONDENO a 

Embargada no pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$ 200,00 

(duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o 

Embargado litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.EXPEÇA-SE 

ofício requisitório, via RPV, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 

10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da 

Justiça Federal, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de quem 

o ente público foi citado para o processo, na forma do art. 535, §3º, II do 

CPC.Cumpridas as determinações anteriores, EXPEÇAM-SE os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135951 Nr: 2311-04.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Ante exposto, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

487, I, CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, confirmando a 

liminar deferida para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE POCONÉ/MT à efetiva realização de tratamento psiquiátrico à 

Esquizofrenia Simples CID 10 F 20.6 ao paciente ALDO FELIPE RONDON 

DA SILVA, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, 

bem como todos os atos necessários para o tratamento da enfermidade 

do interessado, de acordo com a indicação médica do paciente.CONDENO 

os Requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.P.I.C.Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 31040 Nr: 854-49.2008.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceramica Poconé Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio João Gaiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Correa Marques - 

OAB:10622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Dutra de Paula - 

OAB:9391-B/MS

 CÓDIGO: 31040

DESPACHO

VISTOS,

Observa-se que o Exequente foi devidamente intimado, por meio de seus 

patrono, via DJE, para dar prosseguimento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias, entretanto, deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Intime-se, então, o Exequente, por meio de seu advogado, via DJE, acerca 

do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, adotando 

as medidas pertinentes, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art. 485, II, §1º do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158178 Nr: 3453-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Fonte Costa Marques, 

Emerson Douglas da Costa Marques, INDALECIO DA COSTA MARQUES 

NETO, MATHEUS DA COSTA MARQUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Destarte, REJEITO a preliminar arguida pelos Requeridos.Dito isso, dou o 

feito por saneado.Fixo como ponto controvertido, nos termos do artigo 

357, II, do CPC, os próprios pedidos e causa de pedir lançados pelo 

Requerente na exordial, questões de fato sobre as quais recairão a 

atividade probatória.DETERMINO a intimação das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.DETERMINO, 

ainda, que seja reiterado ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Poconé/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com as devidas 

anotações nas matrículas dos imóveis nº 5.785 e nº 7.377, nos termos da 

decisão de ref. 4, sob pena de configuração de crime de desobediência 

do cartorário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134393 Nr: 1693-59.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves de Souza - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CÓDIGO: 134393

DECISÃO

VISTOS,

Considerando que o requerido manifestou-se pela produção de prova 

pericial, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, diga o requerido, devendo ser 

arcada por este em igual prazo, conforme art. 95, uma vez que o autor 

não manifestou expressamente pela produção de prova pericial.

 Havendo concordância, proceda-se o requerido com o depósito, no prazo 

de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, 

§ 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/molést

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143422 Nr: 5573-59.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil Rci Brasil, 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocília Maria de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNI M. P. ASSUNÇÃO - 

OAB:19684/MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Considerando a ausência de prova 

acerca da hipossuficiência alegada pela parte Requerida, já que como 

apontado pelo Requerente na ocasião da impugnação à contestação, 

financiou um automóvel com prestação no valor de R$ 2.509,22 (dois mil 

quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos) e pela sucumbência, já 

que devida, fica a requerida condenada no pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia que, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC/2015 fixo, em R$ 2.000 (dois mil reais), a ser 

revertida em prol do advogado da parte autora.Transitando em julgado 

esta decisão, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131870 Nr: 653-42.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Niete Juliana da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 131870

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela parte autora com os 

cálculos apresentados pela autarquia ré, hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 47867 Nr: 1915-08.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - 

OAB:19613/O, Newton Gomes Evangelista - OAB:19.586-)/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 CÓDIGO:47867

DECISÃO

VISTOS,

Considerando a petição de ref. 99/100, o processo encontra-se em fase 

de cumprimento de sentença uma vez que transitou em julgado sem 
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interposição de recurso, sendo assim intime-se o novo patrono constituído 

pela autora para apresentar cálculo atualizado.

 Após, Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147962 Nr: 7924-05.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Conceição de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para reconhecer a 

contrariedade e omissão existente na sentença de ref.08 e, 

consequentemente, retificá-la nos seguintes termos:Onde se lê:Por esta 

razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil de 2015. Passe a constar:Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

de ref.06 e, consequentemente SUSPENDO a execução até o cumprimento 

integral do referido acordo, com fundamento no art. 922 do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o autor para 

requerer o que entender de direito. P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59039 Nr: 1360-54.2010.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclécia Rondon Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neury Alcides de Souza - 

OAB:1883/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 CÓDIGO: 59039

SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Condeno o autor ao pagamento de custas.

 P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155836 Nr: 2572-32.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Sales Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno o requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor 

litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.Incabível o reexame 

necessário.P. I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109393 Nr: 1440-42.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marildes Catarina da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradoria Federal - OAB:9893

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pelo(a) autor(a) em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que o autor litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166386 Nr: 6189-97.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CANUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por 

consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 

212, § 2º do NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107414 Nr: 952-87.2015.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Considerando que o requerido insiste no depoimento pessoal da 

requerente, sendo assim REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

29 de janeiro de 2019 15h30min, SAI ÀS TESTEMUNHAS DO REQUERIDO 

DEVIDAMENTE INTIMADAS.

 2. O patrono da autora compromete em trazer a mesma independente de 

intimação, bem como as testemunhas que serão ouvidas como depoimento 

do juízo caso a presente magistrada entenda necessário.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163600 Nr: 5431-21.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar advogado da parte autora para no prazo legal impugnar a 

contestação de ref.21

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128025 Nr: 3385-30.2016.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Paula de Souza, LMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Hilton de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FRANCO MARQUES 

FERNANDES - OAB:5263

 VISTOS

Inclua-se na pauta do Projeto Ribeirinho Cidadão do dia 19.02.2017.

Intimem-se as partes para comparecimento no Mutirão de conciliação a se 

realizar no dia 19 de fevereiro de 2017, no Fórum desta Comarca as 

14h00min, portando os documentos pessoais.

Ciência ao MP e a Defensoria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101877 Nr: 2416-83.2014.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Esteves Ferreira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SANTA ELINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - 

OAB:14613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 CODIGO: 101877

SENTENÇA

VISTOS,

Conforme se depreende da certidão de ref. 43, nos autos da Execução de 

título extrajudicial, Código 100052, foi julgada procedente a exceção de 

pré-executividade oposta pelo Executado MOACIR ESTEVES FERREIRA DE 

ASSIS em face da exequente FAZENDA SANTA ELINA LTDA, que 

reconheceu a incompetência do presente juízo para o prosseguimento da 

execução e determinou a remessa dos autos para a Comarca de 

Cuiabá/MT, que é a praça de pagamento expressa constante no título 

extrajudicial.

A sentença proferida naqueles autos, com efeito, transitou em julgado sem 

interposição de recurso (ref. 52 dos autos código 100052).

Assim, considerando que, nos termos do §1º do art. 914 do CPC, os 

embargos à execução segue por dependência a execução do título 

extrajudicial, inexorável a remessa dos presentes autos à Comarca de 

Cuiabá/MT, acompanhando-se os autos Código 100052.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166343 Nr: 6170-91.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 166343

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação de Guarda proposta por Maria José Gonçalves em face 

de Ronaldo de Arruda Santana, em favor da menor Raniélli Camili Correa.

 Sustentam que a autora é avó materna da menor, sendo que o menor 

encontra-se sob a posse da avó desde 19 de dezembro de 2017, data 

esta que foi de falecimento da genitora da menor. Pugna pela concessão 

da tutela de guarda provisória.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Como é sabido, a proteção integral conferida pelo ECA à criança e ao 

adolescente como pessoa em desenvolvimento deve pautar de forma 

indelével as decisões que poderão afetar o menor. Sob a ótica dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.

Assim, entendo pertinente, para análise do pleito liminar, a realização de 

estudo psicossocial na residência da autora e do genitor, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

Ciência ao MP.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166368 Nr: 6181-23.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia de Almeida Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 166338

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 05 de Abril de 2019, às 09h30min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137078 Nr: 2829-91.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Dias da Cruz Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso, Secretaria Municipal de Saúde, 

Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos moldes da fundamentação supra, REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo Requerido 

municipal e os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato 

Grosso, mantendo a decisão em todos os seus termos.De ofício, nos 

termos do artigo 537, §1º, I, do CPC, MAJORO o valor da multa diária em 

face dos Requeridos para o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à 

razão de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, a fim de 

compelir os Requeridos à submeter o dependente de álcool DIRCEU 

RODRIGUES RAMOS à prévia avaliação médica, por médico psiquiatra, na 

rede pública local, o qual deverá emitir laudo médico, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, com vistas à necessidade ou não do 

encaminhamento do requerido para internação em instituição hospitalar 

psiquiátrica especializada e/ou Centro de Tratamento ou Comunidade 

Terapêutica.Com a juntada do laudo apontando à necessidade de 

internação, determino a imediata internação compulsória do dependente 

em instituição que possa abriga-lo, neste Estado ou em outra Unidade da 

Federação, via TFD – Tratamento Fora do Domicilio, ou a falta na rede 
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particular conveniada pelo Município de Poconé/MT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57542 Nr: 912-81.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Cássia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 57542

SENTENÇA

 VISTOS,

Compulsando os autos noto que a parte autora fora devidamente intimada 

para dar prosseguimento no feito, nos termos da certidão de ref. 107 e 

manteve-se inerte.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

CONDENO a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$ 200,00 (duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do 

CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95957 Nr: 399-74.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Felix de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT, Suyan Magalhães de 

Lima - OAB:14.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, determinando o arquivamento dos autos, porquanto verificada a 

perda do objeto do feito, nos termos do art. 485, VI do CPC.Pela 

sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 

3º do CPC, uma vez que DEFIRO ao autor os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119486 Nr: 879-81.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhean Karllos da Silva Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 Vistos etc.

Considerando que o Defensor Público manifestou haver conflito de 

interesses em fazer a defesa do acusado, nomeio como DEFENSOR 

DATIVO ao réu Jhean Karllos da Silva Amaral o Dr. Luis Lauremberg 

Eubank de Arruda, devendo este ser intimado para apresentar resposta à 

acusação.

Intime-se o réu pessoalmente e o Advogado constituído. Notifique-se o MP.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52844 Nr: 3174-38.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Almeida Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Proceder a intimação da parte requerente através de seu patrono para 

junta a conta aos autos para expedição dos respectivos alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149053 Nr: 8441-10.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Gonçalina de Arruda Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora da juntada de ofício de ref.30

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9286 Nr: 148-71.2005.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Vitalia Fernandes de Almeida, José Ludolf de 

Oliveira, Mariel Aparecida Gaiva da Silva, Joanil Laércio de Arruda Falcão, 

Carmen Silva Mesquita, Manoel Evaristo da Silva, José Joadir do Amaral 

Junior, Domingos Oscar Beal, Benedito Alves de Abreu, Jose Lucio do 

Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristiane Behling - 

OAB:7936

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109289 Nr: 1423-06.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaria Aurita de Barros Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120636 Nr: 1210-63.2016.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flaviano José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97509 Nr: 966-08.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RIBEIRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11547 Nr: 2293-03.2005.811.0028

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cloro Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848, José Wilzem Macota - OAB:7481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - 

OAB:16928/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal 

manifestarem.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010240-20.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CAMPOS CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011120-46.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-35.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010336-35.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 788,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Impulsiono os 

autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais. 

POCONÉ, 12 de dezembro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000736-07.2018.8.11.0028. REQUERENTE: VALDEMIR TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação cível na qual busca a parte autora o restabelecer o 

pagamento de seu beneficio. É o necessário, atendido o disposto no art. 

38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Uma rápida olhadela nos fatos esposados 

pelas partes se verifica que o juizado especial é incompetente para julgar 

tal demanda. Note-se que a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

presente ação encontra vedação para tramitar no âmbito dos Juizados 

Especiais, nos termos do art. 3º, §2º da Lei n. 9.099/95, transcreve-se: "O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...); § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial. (grifei). Assim, tratando-se de demanda que busca a o 

recebimento do benefício consistente em auxílio-doença, é notável o 

interesse público nos autos. Assim, deveria ter ingressado a parte autora 

em outra esfera, não sendo competente para analisar a matéria por ela 
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suscitada, esta justiça especializada. Vejamos o julgado abaixo que, 

mutatis mutandis, trata de tema semelhante: RECURSO INOMINADO ? 

RECLAMATÓRIA CÍVEL ? PEDIDO DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO 

PARA MORADORES DO DISTRITO INTEGRANTE AO MUNICÍPIO DA 

LAPA/PR, ONDE ESTÁ SITUADA A PRAÇA DE PEDÁGIO ? SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA ? IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO ? PRELIMINAR DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ? 

PROCEDÊNCIA ? INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO ? PRECEDENTES DESTA 

TURMA RECURSAL ? PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ? RECONHECIDO 

CONHECIDO E PROVIDO 1. Relatório. Dispensado por força do art. 46 da 

lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE. 2. Fundamentação 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser 

conhecido. No mérito, o recurso comporta provimento, com o acolhimento 

da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível Estadual. A 

análise da pretensão de isenção tarifária demanda a interpretação do 

contrato de concessão existente entre a concessionária recorrente e a 

União, afastando assim a competência da Justiça Estadual. Eventual 

isenção conferida judicialmente certamente terá efeitos no contrato 

existente entre as partes, com a possibilidade de responsabilização do 

ente concedente (no caso, a União) pela diferença não recebida. Desta 

forma, reconhecido interesse da União no feito, a pretensão deduzida pelo 

autor deve ser objeto de análise pela Justiça Federal nos termos do artigo 

109, inciso I da Constituição Federal. Este é posicionamento já firmado por 

este Colegiado em caso idêntico: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TARIFA DE 

PEDÁGIO PARA MORADORES DE DISTRITO INTEGRANTE DO MUNICÍPIO 

DA LAPA/PR. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 

NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS 

SERVIÇOS ENTRE A RECORRENTE E A UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO NO 

FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A discussão acerca da 

administração e atuação da concessionária, levando a necessidade de 

análise e interpretação do contrato de concessão existente entre a 

concessionária e a União não é de competência da Justiça Estadual, 

devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos da 

legislação dos Juizados Especiais. Recurso conhecido e provido. (TJPR, 

1ª Turma Recursal, RI nº 0000367-68.2012,8.16.0103, Rel.: Ana Paula 

Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Dj 15.05.2014). Também reconhecendo 

a incompetência do Juizado Especial Cível Estadual em casos idênticos, 

cito os seguintes precedentes: 04500-22.2013.8.16.0103 (rel. Dr. 

Fernando Swain Ganem, julgado em 16 de outubro de 2014) e 

02757-74.2013.8.16.0103 (rel. Dra. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da 

Costa, julgado em 02 de dezembro de 2014). Destarte, voto pelo 

provimento do recurso, com a extinção do feito (art. 51, III, Lei 9.099/95) 

diante da incompetência do Juizado Especial Cível Estadual para apreciar a 

demanda. Em razão do provimento do recurso não há condenação ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 3. 

Dispositivo Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso 

interposto, nos exatos termos acima expostos. (Acórdão RI 

0002942-15.2013.8.16.0103 PR 0002942-15.2013.8.16.0103/0 (Acórdão), 

Relator: Rafael de Carvalho Paes Leme 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

publicado no DJE: 05/07/2015). Com efeito, o legislador infraconstitucional 

buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, e assim 

estabeleceu, no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência para 

conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor 

complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estariam 

subtraídas ao seu alcance. Tal providência implica em reconhecer a 

existência de complexidade para dirimir a matéria versada nos autos, 

tornando os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para 

processar e julgar o feito, uma vez que na própria inicial a parte apresenta 

os quesitos para realização de perícia médica, reconhecendo a 

necessidade de produção de prova logo na exordial. A indispensável 

produção de prova, necessária ao pleno esclarecimento da questão 

litigiosa, exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a 

Justiça Comum. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da 

parte autora nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis que 

necessária apenas quando possível a correção do vício. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, IV do Código de Processo Civil, combinado o art. 3º, §2º da Lei n. 

9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, determinando o 

arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010864-69.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA LEDOVINA MARCONDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-50.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SAMUEL DE PAULA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-18.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARQUES DO AMARAL - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-80.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2019 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014071-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JESUS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014070-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011167-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014383-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE MORAES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014211-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMIRTON ONORIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014266-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LUIZA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GARCIA DA COSTA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 15:10 Tipo: Conciliação Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Data: 11/02/2019 Hora: 15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014370-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014269-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNE APARECIDO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 15:50

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-28.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON IVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMEIRE LUZIA DA CUNHA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000851-28.2018.8.11.0028. REQUERENTE: AILTON IVO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: JUCIMEIRE LUZIA DA CUNHA RAMOS Vistos. Trata-se de 

ação cível na qual busca a parte autora a interdição da ré, diante dos 

problemas de saúde apresentados. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Uma rápida olhadela nos fatos 

esposados pelas partes se verifica que o juizado especial e incompetente 

para julgar tal demanda. Note-se que a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

presente ação encontra vedação para tramitar no âmbito dos Juizados 

Especiais, nos termos do art. 3º, §2º da Lei n. 9.099/95, transcreve-se: "O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...); § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial. (grifei). Assim, tratando-se de demanda que busca a 

interdição de direito, ou seja, completamente relativa ao estado de 

capacidade da parte ré, tal ação não pode percorrer o caminho deste rito 

processual. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte 

autora nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis que necessária 

apenas quando possível a correção do vício. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

IV do Código de Processo Civil, combinado o art. 3º, §2º da Lei n. 

9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, determinando o 

arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDES RODRIGUES DE LIMA (RÉU)

IVALDO XAVIER DE LIMA (RÉU)

OSMAR PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT15098/A (ADVOGADO(A))

AMAURI MARTINS FONTES OAB - GO6873 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO INÁCIO GELINSKI 

ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar, em 

face de RODRIGO DO POSTO E OUTROS, todos qualificados nos autos. 

Alegou, em síntese, que é legítimo possuidor de um imóvel rural desde o 

ano de 1999, adquirida por cessão de direitos hereditários, sendo uma 

posse medindo 995,5244ha, localizada no município de Porto Alegre do 

Norte, denominada Fazenda Cascavel. Sustentou que seus familiares 

sempre tiveram a posse mansa e pacífica do referido bem, sendo que 

recentemente passou a trabalhar na área de onde provem sua 

subsistência, desenvolvendo várias atividades, oportunidade em que 

também organizou a documentação da área no intuito de regularizá-la, 

providenciando mapas e memoriais descritivos. Informou, ainda, que 

constantemente viaja para encaminhar seu filho para tratamento de saúde 

e, em meados de junho de 2017, foi à Goiânia levar seu filho e deixou duas 

pessoas trabalhando na área, Carlos Roberto Pinheiro Maciel e Ronilson 

Pinheiro Maciel. Aproveitando de sua ausência, compareceu na área um 

senhor conhecido por “Rodrigo do Posto”, acompanhado de alguns 

policiais, que arrobaram a porteira e levaram presos os dois trabalhadores 

acima citados, sob a alegação de que estariam praticando esbulho 

possessório. Afirmou que há uma terceira pessoa interessada na área, 

um conhecido médico da região, Dr. Ivaldo, que alega também ser sua a 

área, sendo que este arrendou uma parte para o Sr. Osmar, policial civil 

aposentado, citando que os invasores mantem na área cerca de cinquenta 

cabeças de gado. Por fim, aduziu que fizeram nova demarcação na área e 

colocaram cadeado na porteira, isolando seu acesso. Na sequência, 

esclareceu que tentou registrar boletim de ocorrência e não obteve 

sucesso, sob a justificativa de que deveria apresentar a documentação da 

área. Assim, requereu, liminarmente, a reintegração de posse do referido 

imóvel, com a expedição do competente mandado. Juntou os documentos 

de fls. 34/56. Intimado para recolher as custas processuais, o autor juntou 

o comprovante de pagamento às fls. 67/69. Designada audiência de 

justificação prévia, o requerente e os requeridos compareceram, 

devidamente acompanhados de advogados, oportunidade em que foram 

ouvidas duas testemunhas declinadas pela parte autora (fls. 118/119). Na 

sequência, os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. É o 

relatório. Decido. Para a medida antecipatória de reintegração de posse 

são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no 

artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, a prova da 

posse anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse. 

Trata-se de um juízo preliminar e, somente diante de prova suficiente a 

formar um juízo quase de certeza acerca dos requisitos indispensáveis 

para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida 

pleiteada. No caso em tela, pelos documentos anexados e depoimentos 

orais colhidos durante a audiência de justificação prévia, infere-se, a 

princípio, que a parte requerida está exercendo atualmente a posse da 
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área em litígio. Em contrapartida, convém ressaltar que o autor juntou 

apenas seus documentos pessoais, certidão de óbito do seu pai, Sr. 

Rodolfo Gelinski, declarações testemunhais acerca de eventual posse 

mantida na área em litígio, bem como a escritura pública do imóvel em 

questão e fotos da área mencionada. Das provas orais produzidas 

durante a audiência de justificação prévia realizada, extrai-se o seguinte: 

A testemunha Luiz Martins Miranda Filho disse, em juízo, que trabalhou na 

área por aproximadamente três a quatro meses no ano passado, 

arrumando cerca; que a cerca estava pronta, mas tinha umas queimadas, 

quebradas; que trocava o arame; que o autor pagava “picado”; que ele 

sempre viajava e quando voltava, acertava com a gente; que, como tinha o 

filho dele com problema na perna, ele sempre ia para Goiânia/GO para 

tratamento de saúde; que recebeu uma vez o valor de R$ 500,00 pelo 

serviço; que quando ficava lá tinha apenas uma casinha de tábua com 

dois cômodos e uma cozinha nos fundos; que entravam na terra por uma 

cancela na estrada que vai para São Félix e tinha outra cancela nos 

fundos, na estrada que vai para Canabrava do Norte/MT, mas ficava 

trancada; que nunca viu o Sr. Rodrigo, o Dr. Ivaldo e o Osmar na área; que 

tinha gado e pasto na terra, mas não faz ideia da dimensão da área de 

pasto; que, quando chegou ao local, a área já estava toda cercada; que 

entravam pessoas pela porteira dos fundos, para caçar e pescar; que tem 

um curral no local agora, mas é novo; que na época não tinha; que só 

havia o barraco dos fundos; que quem sempre contratava e pagava o 

serviço era o Sr. Inácio, conhecido por “Gaúcho”; que nunca viu conflito 

de posseiro na área; que não viu ninguém lá; que só uma vez que saiu e, 

quando voltou, o cadeado estava estourado, então avisou o “Gaúcho” e 

foi embora; que não ficou no lugar não; que na vinda conversou com a 

Dona Maria, que está no local e ela relatou que o proprietário da área é o 

Sr. Inácio, ocasião em que disse que a sua casa faz divisa com a área e 

alega que invadiram parte da sua terra; que o Sr. Inácio sempre viajava 

para fazer tratamento do seu filho; que nunca trabalhou como segurança, 

apenas arrumava a cerca; que o barraco que ficou era tábua; que tinha 

uma lona também; que não viu área de propriedade do Sr. Ivaldo; que 

apenas reformou a cerca com o Gaúcho; que não fez as cercas que 

estavam nas fotos dos autos; que as cercas declinadas não tinham à 

época no local; que até junho do ano passado, que estava por lá, nunca 

viu os requeridos no local - (declaração gravada em mídia digital). A 

testemunha Neuton Rodrigues Coelho declarou, em juízo, que conheceu o 

avô do Sr. Inácio no período de 1994 a 1996; que sempre ficava em Santo 

Ângelo e dizia que área lá era dele; que sabe que o Inácio diz que a área é 

dele, mas não sabe o tamanho da área, apenas ouviu falar que era 

aproximadamente 900 hectares; que tem uns oito meses que foi ao local 

levar um rapaz para apresentar a área como um eventual comprador; que 

Inácio disse que estava a uns três anos no local e a Dona Maria também 

sempre dizia que a terra era do Sr. Inácio; que, quando foi, viu um barraco 

de palha e não percebeu se tinha gado; que viu também um pessoal 

reformando a cerca, mas não conhece as pessoas; que são vizinhos da 

terra a antiga Fazenda Piraguassú, confrontando também com a estrada 

que vai para Canabrava do Norte; que, quando veio na primeira audiência, 

ficou sabendo que os requeridos eram possuidores lá do local, mas nunca 

os viu lá; que chegou na região de Canabrava em 1982; que ficou 

sabendo que era dono de terra no local o Sr. João Carreiro; que depois de 

muitos anos que o avô do Inácio era o dono da área, no ano de 1996, mas 

não sabe o que ele tinha na área, porque nunca ia lá; que apenas ficou 

sabendo que estava preparando a área para o pasto; que o pai do autor 

tomou posse em 2008 e que tem uns dois anos que conhece o Inácio, mas 

que o viu na terra, tem uns oito meses; que quando foi no local não tinha a 

construção nos fundos da área da Dona Maria; que ela sempre diz que o 

dono da área vizinha é o Sr. Inácio; que falaram que fizeram a cerca e o 

Dr. Ivaldo tirou a cerca; que nunca viu os requeridos na área do litígio; que 

entrou na área mais ou menos no final do ano passado e viu um barraco 

de lona, palha e “pau” no local; que não sabe se o autor mora no barraco; 

que não responde a processo criminal nenhum; que não sabe o que os 

requeridos fizeram na área; que não sabe quem fez a pastagem; que não 

viu gado no local; que não viu nenhum dos requeridos no local; que não 

prestou atenção no barraco; que mora em Alto Boa Vista/MT e tem a 

profissão de topografo, mas não sabe que a área em litígio pertence ao 

assentamento do INCRA; que nunca ouviu falar que os requeridos 

invadiram a área - (declaração gravada em mídia digital). Nesse contexto, 

verifica-se que o autor alegou que ,desde a época do seu avô, que a 

família possui a posse da área descrita na inicial, bem como trouxe aos 

autos a cópia de uma escritura pública de declaração unilateral de direitos 

hereditários. Contudo, apesar das declarações testemunhais, não restou 

demonstrado de forma incontroversa de que o autor detinha a posse 

anterior do local, como também em que época ocorreu o suposto esbulho. 

A parte contrária, pelos documentos juntados durante a audiência de 

justificação prévia, afirma que está na posse da área litigiosa desde 2011, 

ou seja, a mais de ano e dia. Assim, em caso de dúvida em relação a quem 

detinha a posse anterior da área em litígio, uma vez que não há como 

verificar a data precisa da ocorrência do esbulho, o que deixa diversas 

dúvidas acerca da probabilidade do direito invocado, deve o pedido liminar 

ser indeferido, devendo ser mantida e inalterada, nesse início de cognição 

sumária, a situação atual de ocupação. Nesse sentido: "AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - MANUTENÇÃO DE POSSE – 

IMPOSSIBILIDADE – DATA DO ESBULHO NÃO COMPROVADA - DECISÃO 

DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

que pese a insistência da agravante nas mesmas argumentações trazidas 

quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, continuo 

entendendo que razão não lhe assiste, uma vez que não há como verificar 

a data da ocorrência do esbulho, havendo, inclusive, novos ocupantes 

além daqueles narrados na inicial, o que deixa diversas dúvidas acerca da 

probabilidade do direito invocado." (TJMT, AGRAVO INTERNO DRA.SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). ANTE O EXPOSTO, 

ausentes, por ora, os requisitos do art. 561 do CPC, INDEFIRO o pedido 

liminar de reintegração de posse. Registre-se que, nos termos do artigo 

564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. Decorrido o 

prazo de resposta, abra-se vista para impugnação no prazo legal. 

Cadastre-se no polo passivo Ivaldo Xavier de Lima (Dr. Amauri Martins 

Fontes), Adenildes Rodrigues de Lima (Dr. Douglas Cerezini) e Osmar 

Pereira dos Santos (Dr. Amauri Martins Fontes). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDES RODRIGUES DE LIMA (RÉU)

IVALDO XAVIER DE LIMA (RÉU)

OSMAR PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT15098/A (ADVOGADO(A))

AMAURI MARTINS FONTES OAB - GO6873 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO INÁCIO GELINSKI 

ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar, em 

face de RODRIGO DO POSTO E OUTROS, todos qualificados nos autos. 

Alegou, em síntese, que é legítimo possuidor de um imóvel rural desde o 

ano de 1999, adquirida por cessão de direitos hereditários, sendo uma 

posse medindo 995,5244ha, localizada no município de Porto Alegre do 

Norte, denominada Fazenda Cascavel. Sustentou que seus familiares 

sempre tiveram a posse mansa e pacífica do referido bem, sendo que 

recentemente passou a trabalhar na área de onde provem sua 

subsistência, desenvolvendo várias atividades, oportunidade em que 

também organizou a documentação da área no intuito de regularizá-la, 

providenciando mapas e memoriais descritivos. Informou, ainda, que 

constantemente viaja para encaminhar seu filho para tratamento de saúde 

e, em meados de junho de 2017, foi à Goiânia levar seu filho e deixou duas 

pessoas trabalhando na área, Carlos Roberto Pinheiro Maciel e Ronilson 

Pinheiro Maciel. Aproveitando de sua ausência, compareceu na área um 

senhor conhecido por “Rodrigo do Posto”, acompanhado de alguns 

policiais, que arrobaram a porteira e levaram presos os dois trabalhadores 

acima citados, sob a alegação de que estariam praticando esbulho 

possessório. Afirmou que há uma terceira pessoa interessada na área, 

um conhecido médico da região, Dr. Ivaldo, que alega também ser sua a 

área, sendo que este arrendou uma parte para o Sr. Osmar, policial civil 

aposentado, citando que os invasores mantem na área cerca de cinquenta 
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cabeças de gado. Por fim, aduziu que fizeram nova demarcação na área e 

colocaram cadeado na porteira, isolando seu acesso. Na sequência, 

esclareceu que tentou registrar boletim de ocorrência e não obteve 

sucesso, sob a justificativa de que deveria apresentar a documentação da 

área. Assim, requereu, liminarmente, a reintegração de posse do referido 

imóvel, com a expedição do competente mandado. Juntou os documentos 

de fls. 34/56. Intimado para recolher as custas processuais, o autor juntou 

o comprovante de pagamento às fls. 67/69. Designada audiência de 

justificação prévia, o requerente e os requeridos compareceram, 

devidamente acompanhados de advogados, oportunidade em que foram 

ouvidas duas testemunhas declinadas pela parte autora (fls. 118/119). Na 

sequência, os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. É o 

relatório. Decido. Para a medida antecipatória de reintegração de posse 

são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no 

artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, a prova da 

posse anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse. 

Trata-se de um juízo preliminar e, somente diante de prova suficiente a 

formar um juízo quase de certeza acerca dos requisitos indispensáveis 

para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida 

pleiteada. No caso em tela, pelos documentos anexados e depoimentos 

orais colhidos durante a audiência de justificação prévia, infere-se, a 

princípio, que a parte requerida está exercendo atualmente a posse da 

área em litígio. Em contrapartida, convém ressaltar que o autor juntou 

apenas seus documentos pessoais, certidão de óbito do seu pai, Sr. 

Rodolfo Gelinski, declarações testemunhais acerca de eventual posse 

mantida na área em litígio, bem como a escritura pública do imóvel em 

questão e fotos da área mencionada. Das provas orais produzidas 

durante a audiência de justificação prévia realizada, extrai-se o seguinte: 

A testemunha Luiz Martins Miranda Filho disse, em juízo, que trabalhou na 

área por aproximadamente três a quatro meses no ano passado, 

arrumando cerca; que a cerca estava pronta, mas tinha umas queimadas, 

quebradas; que trocava o arame; que o autor pagava “picado”; que ele 

sempre viajava e quando voltava, acertava com a gente; que, como tinha o 

filho dele com problema na perna, ele sempre ia para Goiânia/GO para 

tratamento de saúde; que recebeu uma vez o valor de R$ 500,00 pelo 

serviço; que quando ficava lá tinha apenas uma casinha de tábua com 

dois cômodos e uma cozinha nos fundos; que entravam na terra por uma 

cancela na estrada que vai para São Félix e tinha outra cancela nos 

fundos, na estrada que vai para Canabrava do Norte/MT, mas ficava 

trancada; que nunca viu o Sr. Rodrigo, o Dr. Ivaldo e o Osmar na área; que 

tinha gado e pasto na terra, mas não faz ideia da dimensão da área de 

pasto; que, quando chegou ao local, a área já estava toda cercada; que 

entravam pessoas pela porteira dos fundos, para caçar e pescar; que tem 

um curral no local agora, mas é novo; que na época não tinha; que só 

havia o barraco dos fundos; que quem sempre contratava e pagava o 

serviço era o Sr. Inácio, conhecido por “Gaúcho”; que nunca viu conflito 

de posseiro na área; que não viu ninguém lá; que só uma vez que saiu e, 

quando voltou, o cadeado estava estourado, então avisou o “Gaúcho” e 

foi embora; que não ficou no lugar não; que na vinda conversou com a 

Dona Maria, que está no local e ela relatou que o proprietário da área é o 

Sr. Inácio, ocasião em que disse que a sua casa faz divisa com a área e 

alega que invadiram parte da sua terra; que o Sr. Inácio sempre viajava 

para fazer tratamento do seu filho; que nunca trabalhou como segurança, 

apenas arrumava a cerca; que o barraco que ficou era tábua; que tinha 

uma lona também; que não viu área de propriedade do Sr. Ivaldo; que 

apenas reformou a cerca com o Gaúcho; que não fez as cercas que 

estavam nas fotos dos autos; que as cercas declinadas não tinham à 

época no local; que até junho do ano passado, que estava por lá, nunca 

viu os requeridos no local - (declaração gravada em mídia digital). A 

testemunha Neuton Rodrigues Coelho declarou, em juízo, que conheceu o 

avô do Sr. Inácio no período de 1994 a 1996; que sempre ficava em Santo 

Ângelo e dizia que área lá era dele; que sabe que o Inácio diz que a área é 

dele, mas não sabe o tamanho da área, apenas ouviu falar que era 

aproximadamente 900 hectares; que tem uns oito meses que foi ao local 

levar um rapaz para apresentar a área como um eventual comprador; que 

Inácio disse que estava a uns três anos no local e a Dona Maria também 

sempre dizia que a terra era do Sr. Inácio; que, quando foi, viu um barraco 

de palha e não percebeu se tinha gado; que viu também um pessoal 

reformando a cerca, mas não conhece as pessoas; que são vizinhos da 

terra a antiga Fazenda Piraguassú, confrontando também com a estrada 

que vai para Canabrava do Norte; que, quando veio na primeira audiência, 

ficou sabendo que os requeridos eram possuidores lá do local, mas nunca 

os viu lá; que chegou na região de Canabrava em 1982; que ficou 

sabendo que era dono de terra no local o Sr. João Carreiro; que depois de 

muitos anos que o avô do Inácio era o dono da área, no ano de 1996, mas 

não sabe o que ele tinha na área, porque nunca ia lá; que apenas ficou 

sabendo que estava preparando a área para o pasto; que o pai do autor 

tomou posse em 2008 e que tem uns dois anos que conhece o Inácio, mas 

que o viu na terra, tem uns oito meses; que quando foi no local não tinha a 

construção nos fundos da área da Dona Maria; que ela sempre diz que o 

dono da área vizinha é o Sr. Inácio; que falaram que fizeram a cerca e o 

Dr. Ivaldo tirou a cerca; que nunca viu os requeridos na área do litígio; que 

entrou na área mais ou menos no final do ano passado e viu um barraco 

de lona, palha e “pau” no local; que não sabe se o autor mora no barraco; 

que não responde a processo criminal nenhum; que não sabe o que os 

requeridos fizeram na área; que não sabe quem fez a pastagem; que não 

viu gado no local; que não viu nenhum dos requeridos no local; que não 

prestou atenção no barraco; que mora em Alto Boa Vista/MT e tem a 

profissão de topografo, mas não sabe que a área em litígio pertence ao 

assentamento do INCRA; que nunca ouviu falar que os requeridos 

invadiram a área - (declaração gravada em mídia digital). Nesse contexto, 

verifica-se que o autor alegou que ,desde a época do seu avô, que a 

família possui a posse da área descrita na inicial, bem como trouxe aos 

autos a cópia de uma escritura pública de declaração unilateral de direitos 

hereditários. Contudo, apesar das declarações testemunhais, não restou 

demonstrado de forma incontroversa de que o autor detinha a posse 

anterior do local, como também em que época ocorreu o suposto esbulho. 

A parte contrária, pelos documentos juntados durante a audiência de 

justificação prévia, afirma que está na posse da área litigiosa desde 2011, 

ou seja, a mais de ano e dia. Assim, em caso de dúvida em relação a quem 

detinha a posse anterior da área em litígio, uma vez que não há como 

verificar a data precisa da ocorrência do esbulho, o que deixa diversas 

dúvidas acerca da probabilidade do direito invocado, deve o pedido liminar 

ser indeferido, devendo ser mantida e inalterada, nesse início de cognição 

sumária, a situação atual de ocupação. Nesse sentido: "AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - MANUTENÇÃO DE POSSE – 

IMPOSSIBILIDADE – DATA DO ESBULHO NÃO COMPROVADA - DECISÃO 

DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

que pese a insistência da agravante nas mesmas argumentações trazidas 

quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, continuo 

entendendo que razão não lhe assiste, uma vez que não há como verificar 

a data da ocorrência do esbulho, havendo, inclusive, novos ocupantes 

além daqueles narrados na inicial, o que deixa diversas dúvidas acerca da 

probabilidade do direito invocado." (TJMT, AGRAVO INTERNO DRA.SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). ANTE O EXPOSTO, 

ausentes, por ora, os requisitos do art. 561 do CPC, INDEFIRO o pedido 

liminar de reintegração de posse. Registre-se que, nos termos do artigo 

564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. Decorrido o 

prazo de resposta, abra-se vista para impugnação no prazo legal. 

Cadastre-se no polo passivo Ivaldo Xavier de Lima (Dr. Amauri Martins 

Fontes), Adenildes Rodrigues de Lima (Dr. Douglas Cerezini) e Osmar 

Pereira dos Santos (Dr. Amauri Martins Fontes). Intimem-se. Cumpra-se.
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ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar, em 

face de RODRIGO DO POSTO E OUTROS, todos qualificados nos autos. 

Alegou, em síntese, que é legítimo possuidor de um imóvel rural desde o 

ano de 1999, adquirida por cessão de direitos hereditários, sendo uma 

posse medindo 995,5244ha, localizada no município de Porto Alegre do 

Norte, denominada Fazenda Cascavel. Sustentou que seus familiares 

sempre tiveram a posse mansa e pacífica do referido bem, sendo que 

recentemente passou a trabalhar na área de onde provem sua 

subsistência, desenvolvendo várias atividades, oportunidade em que 

também organizou a documentação da área no intuito de regularizá-la, 

providenciando mapas e memoriais descritivos. Informou, ainda, que 

constantemente viaja para encaminhar seu filho para tratamento de saúde 

e, em meados de junho de 2017, foi à Goiânia levar seu filho e deixou duas 

pessoas trabalhando na área, Carlos Roberto Pinheiro Maciel e Ronilson 

Pinheiro Maciel. Aproveitando de sua ausência, compareceu na área um 

senhor conhecido por “Rodrigo do Posto”, acompanhado de alguns 

policiais, que arrobaram a porteira e levaram presos os dois trabalhadores 

acima citados, sob a alegação de que estariam praticando esbulho 

possessório. Afirmou que há uma terceira pessoa interessada na área, 

um conhecido médico da região, Dr. Ivaldo, que alega também ser sua a 

área, sendo que este arrendou uma parte para o Sr. Osmar, policial civil 

aposentado, citando que os invasores mantem na área cerca de cinquenta 

cabeças de gado. Por fim, aduziu que fizeram nova demarcação na área e 

colocaram cadeado na porteira, isolando seu acesso. Na sequência, 

esclareceu que tentou registrar boletim de ocorrência e não obteve 

sucesso, sob a justificativa de que deveria apresentar a documentação da 

área. Assim, requereu, liminarmente, a reintegração de posse do referido 

imóvel, com a expedição do competente mandado. Juntou os documentos 

de fls. 34/56. Intimado para recolher as custas processuais, o autor juntou 

o comprovante de pagamento às fls. 67/69. Designada audiência de 

justificação prévia, o requerente e os requeridos compareceram, 

devidamente acompanhados de advogados, oportunidade em que foram 

ouvidas duas testemunhas declinadas pela parte autora (fls. 118/119). Na 

sequência, os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. É o 

relatório. Decido. Para a medida antecipatória de reintegração de posse 

são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no 

artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, a prova da 

posse anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse. 

Trata-se de um juízo preliminar e, somente diante de prova suficiente a 

formar um juízo quase de certeza acerca dos requisitos indispensáveis 

para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida 

pleiteada. No caso em tela, pelos documentos anexados e depoimentos 

orais colhidos durante a audiência de justificação prévia, infere-se, a 

princípio, que a parte requerida está exercendo atualmente a posse da 

área em litígio. Em contrapartida, convém ressaltar que o autor juntou 

apenas seus documentos pessoais, certidão de óbito do seu pai, Sr. 

Rodolfo Gelinski, declarações testemunhais acerca de eventual posse 

mantida na área em litígio, bem como a escritura pública do imóvel em 

questão e fotos da área mencionada. Das provas orais produzidas 

durante a audiência de justificação prévia realizada, extrai-se o seguinte: 

A testemunha Luiz Martins Miranda Filho disse, em juízo, que trabalhou na 

área por aproximadamente três a quatro meses no ano passado, 

arrumando cerca; que a cerca estava pronta, mas tinha umas queimadas, 

quebradas; que trocava o arame; que o autor pagava “picado”; que ele 

sempre viajava e quando voltava, acertava com a gente; que, como tinha o 

filho dele com problema na perna, ele sempre ia para Goiânia/GO para 

tratamento de saúde; que recebeu uma vez o valor de R$ 500,00 pelo 

serviço; que quando ficava lá tinha apenas uma casinha de tábua com 

dois cômodos e uma cozinha nos fundos; que entravam na terra por uma 

cancela na estrada que vai para São Félix e tinha outra cancela nos 

fundos, na estrada que vai para Canabrava do Norte/MT, mas ficava 

trancada; que nunca viu o Sr. Rodrigo, o Dr. Ivaldo e o Osmar na área; que 

tinha gado e pasto na terra, mas não faz ideia da dimensão da área de 

pasto; que, quando chegou ao local, a área já estava toda cercada; que 

entravam pessoas pela porteira dos fundos, para caçar e pescar; que tem 

um curral no local agora, mas é novo; que na época não tinha; que só 

havia o barraco dos fundos; que quem sempre contratava e pagava o 

serviço era o Sr. Inácio, conhecido por “Gaúcho”; que nunca viu conflito 

de posseiro na área; que não viu ninguém lá; que só uma vez que saiu e, 

quando voltou, o cadeado estava estourado, então avisou o “Gaúcho” e 

foi embora; que não ficou no lugar não; que na vinda conversou com a 

Dona Maria, que está no local e ela relatou que o proprietário da área é o 

Sr. Inácio, ocasião em que disse que a sua casa faz divisa com a área e 

alega que invadiram parte da sua terra; que o Sr. Inácio sempre viajava 

para fazer tratamento do seu filho; que nunca trabalhou como segurança, 

apenas arrumava a cerca; que o barraco que ficou era tábua; que tinha 

uma lona também; que não viu área de propriedade do Sr. Ivaldo; que 

apenas reformou a cerca com o Gaúcho; que não fez as cercas que 

estavam nas fotos dos autos; que as cercas declinadas não tinham à 

época no local; que até junho do ano passado, que estava por lá, nunca 

viu os requeridos no local - (declaração gravada em mídia digital). A 

testemunha Neuton Rodrigues Coelho declarou, em juízo, que conheceu o 

avô do Sr. Inácio no período de 1994 a 1996; que sempre ficava em Santo 

Ângelo e dizia que área lá era dele; que sabe que o Inácio diz que a área é 

dele, mas não sabe o tamanho da área, apenas ouviu falar que era 

aproximadamente 900 hectares; que tem uns oito meses que foi ao local 

levar um rapaz para apresentar a área como um eventual comprador; que 

Inácio disse que estava a uns três anos no local e a Dona Maria também 

sempre dizia que a terra era do Sr. Inácio; que, quando foi, viu um barraco 

de palha e não percebeu se tinha gado; que viu também um pessoal 

reformando a cerca, mas não conhece as pessoas; que são vizinhos da 

terra a antiga Fazenda Piraguassú, confrontando também com a estrada 

que vai para Canabrava do Norte; que, quando veio na primeira audiência, 

ficou sabendo que os requeridos eram possuidores lá do local, mas nunca 

os viu lá; que chegou na região de Canabrava em 1982; que ficou 

sabendo que era dono de terra no local o Sr. João Carreiro; que depois de 

muitos anos que o avô do Inácio era o dono da área, no ano de 1996, mas 

não sabe o que ele tinha na área, porque nunca ia lá; que apenas ficou 

sabendo que estava preparando a área para o pasto; que o pai do autor 

tomou posse em 2008 e que tem uns dois anos que conhece o Inácio, mas 

que o viu na terra, tem uns oito meses; que quando foi no local não tinha a 

construção nos fundos da área da Dona Maria; que ela sempre diz que o 

dono da área vizinha é o Sr. Inácio; que falaram que fizeram a cerca e o 

Dr. Ivaldo tirou a cerca; que nunca viu os requeridos na área do litígio; que 

entrou na área mais ou menos no final do ano passado e viu um barraco 

de lona, palha e “pau” no local; que não sabe se o autor mora no barraco; 

que não responde a processo criminal nenhum; que não sabe o que os 

requeridos fizeram na área; que não sabe quem fez a pastagem; que não 

viu gado no local; que não viu nenhum dos requeridos no local; que não 

prestou atenção no barraco; que mora em Alto Boa Vista/MT e tem a 

profissão de topografo, mas não sabe que a área em litígio pertence ao 

assentamento do INCRA; que nunca ouviu falar que os requeridos 

invadiram a área - (declaração gravada em mídia digital). Nesse contexto, 

verifica-se que o autor alegou que ,desde a época do seu avô, que a 

família possui a posse da área descrita na inicial, bem como trouxe aos 

autos a cópia de uma escritura pública de declaração unilateral de direitos 

hereditários. Contudo, apesar das declarações testemunhais, não restou 

demonstrado de forma incontroversa de que o autor detinha a posse 

anterior do local, como também em que época ocorreu o suposto esbulho. 

A parte contrária, pelos documentos juntados durante a audiência de 

justificação prévia, afirma que está na posse da área litigiosa desde 2011, 

ou seja, a mais de ano e dia. Assim, em caso de dúvida em relação a quem 

detinha a posse anterior da área em litígio, uma vez que não há como 

verificar a data precisa da ocorrência do esbulho, o que deixa diversas 

dúvidas acerca da probabilidade do direito invocado, deve o pedido liminar 

ser indeferido, devendo ser mantida e inalterada, nesse início de cognição 

sumária, a situação atual de ocupação. Nesse sentido: "AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - MANUTENÇÃO DE POSSE – 

IMPOSSIBILIDADE – DATA DO ESBULHO NÃO COMPROVADA - DECISÃO 

DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

que pese a insistência da agravante nas mesmas argumentações trazidas 

quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, continuo 

entendendo que razão não lhe assiste, uma vez que não há como verificar 

a data da ocorrência do esbulho, havendo, inclusive, novos ocupantes 

além daqueles narrados na inicial, o que deixa diversas dúvidas acerca da 

probabilidade do direito invocado." (TJMT, AGRAVO INTERNO DRA.SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). ANTE O EXPOSTO, 

ausentes, por ora, os requisitos do art. 561 do CPC, INDEFIRO o pedido 

liminar de reintegração de posse. Registre-se que, nos termos do artigo 

564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. Decorrido o 

prazo de resposta, abra-se vista para impugnação no prazo legal. 
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Cadastre-se no polo passivo Ivaldo Xavier de Lima (Dr. Amauri Martins 

Fontes), Adenildes Rodrigues de Lima (Dr. Douglas Cerezini) e Osmar 

Pereira dos Santos (Dr. Amauri Martins Fontes). Intimem-se. Cumpra-se.
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ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar, em 

face de RODRIGO DO POSTO E OUTROS, todos qualificados nos autos. 

Alegou, em síntese, que é legítimo possuidor de um imóvel rural desde o 

ano de 1999, adquirida por cessão de direitos hereditários, sendo uma 

posse medindo 995,5244ha, localizada no município de Porto Alegre do 

Norte, denominada Fazenda Cascavel. Sustentou que seus familiares 

sempre tiveram a posse mansa e pacífica do referido bem, sendo que 

recentemente passou a trabalhar na área de onde provem sua 

subsistência, desenvolvendo várias atividades, oportunidade em que 

também organizou a documentação da área no intuito de regularizá-la, 

providenciando mapas e memoriais descritivos. Informou, ainda, que 

constantemente viaja para encaminhar seu filho para tratamento de saúde 

e, em meados de junho de 2017, foi à Goiânia levar seu filho e deixou duas 

pessoas trabalhando na área, Carlos Roberto Pinheiro Maciel e Ronilson 

Pinheiro Maciel. Aproveitando de sua ausência, compareceu na área um 

senhor conhecido por “Rodrigo do Posto”, acompanhado de alguns 

policiais, que arrobaram a porteira e levaram presos os dois trabalhadores 

acima citados, sob a alegação de que estariam praticando esbulho 

possessório. Afirmou que há uma terceira pessoa interessada na área, 

um conhecido médico da região, Dr. Ivaldo, que alega também ser sua a 

área, sendo que este arrendou uma parte para o Sr. Osmar, policial civil 

aposentado, citando que os invasores mantem na área cerca de cinquenta 

cabeças de gado. Por fim, aduziu que fizeram nova demarcação na área e 

colocaram cadeado na porteira, isolando seu acesso. Na sequência, 

esclareceu que tentou registrar boletim de ocorrência e não obteve 

sucesso, sob a justificativa de que deveria apresentar a documentação da 

área. Assim, requereu, liminarmente, a reintegração de posse do referido 

imóvel, com a expedição do competente mandado. Juntou os documentos 

de fls. 34/56. Intimado para recolher as custas processuais, o autor juntou 

o comprovante de pagamento às fls. 67/69. Designada audiência de 

justificação prévia, o requerente e os requeridos compareceram, 

devidamente acompanhados de advogados, oportunidade em que foram 

ouvidas duas testemunhas declinadas pela parte autora (fls. 118/119). Na 

sequência, os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. É o 

relatório. Decido. Para a medida antecipatória de reintegração de posse 

são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no 

artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, a prova da 

posse anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse. 

Trata-se de um juízo preliminar e, somente diante de prova suficiente a 

formar um juízo quase de certeza acerca dos requisitos indispensáveis 

para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida 

pleiteada. No caso em tela, pelos documentos anexados e depoimentos 

orais colhidos durante a audiência de justificação prévia, infere-se, a 

princípio, que a parte requerida está exercendo atualmente a posse da 

área em litígio. Em contrapartida, convém ressaltar que o autor juntou 

apenas seus documentos pessoais, certidão de óbito do seu pai, Sr. 

Rodolfo Gelinski, declarações testemunhais acerca de eventual posse 

mantida na área em litígio, bem como a escritura pública do imóvel em 

questão e fotos da área mencionada. Das provas orais produzidas 

durante a audiência de justificação prévia realizada, extrai-se o seguinte: 

A testemunha Luiz Martins Miranda Filho disse, em juízo, que trabalhou na 

área por aproximadamente três a quatro meses no ano passado, 

arrumando cerca; que a cerca estava pronta, mas tinha umas queimadas, 

quebradas; que trocava o arame; que o autor pagava “picado”; que ele 

sempre viajava e quando voltava, acertava com a gente; que, como tinha o 

filho dele com problema na perna, ele sempre ia para Goiânia/GO para 

tratamento de saúde; que recebeu uma vez o valor de R$ 500,00 pelo 

serviço; que quando ficava lá tinha apenas uma casinha de tábua com 

dois cômodos e uma cozinha nos fundos; que entravam na terra por uma 

cancela na estrada que vai para São Félix e tinha outra cancela nos 

fundos, na estrada que vai para Canabrava do Norte/MT, mas ficava 

trancada; que nunca viu o Sr. Rodrigo, o Dr. Ivaldo e o Osmar na área; que 

tinha gado e pasto na terra, mas não faz ideia da dimensão da área de 

pasto; que, quando chegou ao local, a área já estava toda cercada; que 

entravam pessoas pela porteira dos fundos, para caçar e pescar; que tem 

um curral no local agora, mas é novo; que na época não tinha; que só 

havia o barraco dos fundos; que quem sempre contratava e pagava o 

serviço era o Sr. Inácio, conhecido por “Gaúcho”; que nunca viu conflito 

de posseiro na área; que não viu ninguém lá; que só uma vez que saiu e, 

quando voltou, o cadeado estava estourado, então avisou o “Gaúcho” e 

foi embora; que não ficou no lugar não; que na vinda conversou com a 

Dona Maria, que está no local e ela relatou que o proprietário da área é o 

Sr. Inácio, ocasião em que disse que a sua casa faz divisa com a área e 

alega que invadiram parte da sua terra; que o Sr. Inácio sempre viajava 

para fazer tratamento do seu filho; que nunca trabalhou como segurança, 

apenas arrumava a cerca; que o barraco que ficou era tábua; que tinha 

uma lona também; que não viu área de propriedade do Sr. Ivaldo; que 

apenas reformou a cerca com o Gaúcho; que não fez as cercas que 

estavam nas fotos dos autos; que as cercas declinadas não tinham à 

época no local; que até junho do ano passado, que estava por lá, nunca 

viu os requeridos no local - (declaração gravada em mídia digital). A 

testemunha Neuton Rodrigues Coelho declarou, em juízo, que conheceu o 

avô do Sr. Inácio no período de 1994 a 1996; que sempre ficava em Santo 

Ângelo e dizia que área lá era dele; que sabe que o Inácio diz que a área é 

dele, mas não sabe o tamanho da área, apenas ouviu falar que era 

aproximadamente 900 hectares; que tem uns oito meses que foi ao local 

levar um rapaz para apresentar a área como um eventual comprador; que 

Inácio disse que estava a uns três anos no local e a Dona Maria também 

sempre dizia que a terra era do Sr. Inácio; que, quando foi, viu um barraco 

de palha e não percebeu se tinha gado; que viu também um pessoal 

reformando a cerca, mas não conhece as pessoas; que são vizinhos da 

terra a antiga Fazenda Piraguassú, confrontando também com a estrada 

que vai para Canabrava do Norte; que, quando veio na primeira audiência, 

ficou sabendo que os requeridos eram possuidores lá do local, mas nunca 

os viu lá; que chegou na região de Canabrava em 1982; que ficou 

sabendo que era dono de terra no local o Sr. João Carreiro; que depois de 

muitos anos que o avô do Inácio era o dono da área, no ano de 1996, mas 

não sabe o que ele tinha na área, porque nunca ia lá; que apenas ficou 

sabendo que estava preparando a área para o pasto; que o pai do autor 

tomou posse em 2008 e que tem uns dois anos que conhece o Inácio, mas 

que o viu na terra, tem uns oito meses; que quando foi no local não tinha a 

construção nos fundos da área da Dona Maria; que ela sempre diz que o 

dono da área vizinha é o Sr. Inácio; que falaram que fizeram a cerca e o 

Dr. Ivaldo tirou a cerca; que nunca viu os requeridos na área do litígio; que 

entrou na área mais ou menos no final do ano passado e viu um barraco 

de lona, palha e “pau” no local; que não sabe se o autor mora no barraco; 

que não responde a processo criminal nenhum; que não sabe o que os 

requeridos fizeram na área; que não sabe quem fez a pastagem; que não 

viu gado no local; que não viu nenhum dos requeridos no local; que não 

prestou atenção no barraco; que mora em Alto Boa Vista/MT e tem a 

profissão de topografo, mas não sabe que a área em litígio pertence ao 

assentamento do INCRA; que nunca ouviu falar que os requeridos 

invadiram a área - (declaração gravada em mídia digital). Nesse contexto, 

verifica-se que o autor alegou que ,desde a época do seu avô, que a 

família possui a posse da área descrita na inicial, bem como trouxe aos 

autos a cópia de uma escritura pública de declaração unilateral de direitos 

hereditários. Contudo, apesar das declarações testemunhais, não restou 

demonstrado de forma incontroversa de que o autor detinha a posse 

anterior do local, como também em que época ocorreu o suposto esbulho. 

A parte contrária, pelos documentos juntados durante a audiência de 

justificação prévia, afirma que está na posse da área litigiosa desde 2011, 

ou seja, a mais de ano e dia. Assim, em caso de dúvida em relação a quem 
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detinha a posse anterior da área em litígio, uma vez que não há como 

verificar a data precisa da ocorrência do esbulho, o que deixa diversas 

dúvidas acerca da probabilidade do direito invocado, deve o pedido liminar 

ser indeferido, devendo ser mantida e inalterada, nesse início de cognição 

sumária, a situação atual de ocupação. Nesse sentido: "AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - MANUTENÇÃO DE POSSE – 

IMPOSSIBILIDADE – DATA DO ESBULHO NÃO COMPROVADA - DECISÃO 

DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

que pese a insistência da agravante nas mesmas argumentações trazidas 

quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, continuo 

entendendo que razão não lhe assiste, uma vez que não há como verificar 

a data da ocorrência do esbulho, havendo, inclusive, novos ocupantes 

além daqueles narrados na inicial, o que deixa diversas dúvidas acerca da 

probabilidade do direito invocado." (TJMT, AGRAVO INTERNO DRA.SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). ANTE O EXPOSTO, 

ausentes, por ora, os requisitos do art. 561 do CPC, INDEFIRO o pedido 

liminar de reintegração de posse. Registre-se que, nos termos do artigo 

564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. Decorrido o 

prazo de resposta, abra-se vista para impugnação no prazo legal. 

Cadastre-se no polo passivo Ivaldo Xavier de Lima (Dr. Amauri Martins 

Fontes), Adenildes Rodrigues de Lima (Dr. Douglas Cerezini) e Osmar 

Pereira dos Santos (Dr. Amauri Martins Fontes). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000734-41.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA RÉU: INSS 

Considerando o pedido retro, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, extingo o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Condeno a autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Após o transito em julgado, arquivem-se 

os autos. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. 

Registre-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001384-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PRIMO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO WARLEY AMARAL OAB - GO42639 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIER FELES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001384-88.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RAFAEL PRIMO FERREIRA REQUERIDO: AIER FELES 

FERREIRA Em análise aos autos, verifica-se que não há recolhimento de 

custas processuais referente a presente missiva, vez que a 

guia/comprovante anexados pertence ao procedimento nº 

1000877-30.2018.8.11.0059 (arquivado). Assim, intime-se a parte autora 

para providenciar o necessário ao cumprimento do ato. Com o pagamento, 

cumpra-se conforme requerido. Nada sendo providenciado, devolva-se a 

missiva com as homenagens e as baixas necessárias. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001382-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ALEXANDRA UBIALLI OAB - MT0013401A (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO DE FREITAS NETO (REQUERIDO)

MARTINEI DE FREITAS FRANCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

trinta centavos), para cumprimento do mandado supra, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001431-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NUCELIO AMANCIO DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA OAB - MT0012481A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001431-62.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NUCELIO AMANCIO DA LUZ RÉU: INSS Nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio 

do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de anexar 

aos autos comprovante/declaração de endereço em nome do requerente, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001377-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO GRANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLODOVEU RECH DE BARROS (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001385-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

U. P. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. S. S. (REQUERIDO)

E. R. D. S. (REQUERIDO)

L. M. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001385-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: UANDERSON PIERRI FERNANDES REQUERIDO: VITOR 

ALEXANDRY SILVA SOUZA, LUCIANA MOREIRA SILVA SOUZA, 

ELIOMAR RODRIGUES DE SOUZA Diante da previsão legal contida no 

artigo 189, inciso II, do NCPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Diante do que dispõe o art. 

334 do NCPC, designo Audiência de Conciliação para o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 12h45min (horário oficial de MT). Nos termos do § 3º do art. 

334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo 

será citado, no máximo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público. Ressaltando que a parte requerida 

deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15(quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75278 Nr: 34-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY MELO DE OLIVEIRA REIS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV/Precatório passou a ser feita através de alvará 

eletrônico, intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado 

constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados 

bancários para efetivação da transferência dos valores constantes nos 

ofícios do corej juntado a este autos supra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 11083-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT

 Certifico para os devidos fins, que o requerido Município de Canabrava do 

Norte/MT, foi intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos autos a 

prova documental que entender pertinente e nada apresentou aos autos, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66442 Nr: 1896-59.2016.811.0059

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Getulio Romualdo dos Santos, Lurdes da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivan Costa Tavares vulgo "Nego", Sintia 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O, ROMILDO ALVES MATOS - OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, 

Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Trata-se de demanda ajuizada por Getúlio Romoaldo dos Santos e Lurdes 

da Silva Santos em face de Sintia Santos Silva e Josivan Costa Tavares 

nominada de Ação de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar e pedido 

liminar de Guarda e Inscrição de Assento de Nascimento.

O feito foi sentenciado em ref. 55, pela improcedência dos pedidos.

Após a interposição de recurso de apelação, a sentença foi reformada 

nos seguintes termos: “para determinar a destituição do poder familiar dos 

pais biológicos da criança Josikelly Santos Costa Tavares, autorizando a 

sua adoção pelos Apelantes, nos termos requeridos na inicial, 

concedendo-lhe desde logo a guarda da criança” (acordão juntado em ref. 

140).

 Pois bem.

Considerando o teor do aresto proferido nos autos, defiro parcialmente o 

derradeiro pedido (ref. 156) e determino a retificação do registro civil de 

nascimento da infante, alterando a sua filiação em decorrência da adoção, 

incluindo o nome dos adotantes, passando a menor passará a se chamar: 

“Eliza da Silva Romualdo”, consoante descrito na exordial.

Por consequência, expeça-se o termo de guarda definitiva.

No mais, indefiro o pedido do item c, uma vez que o pleito não foi objeto 

dos autos, devendo ser pleiteado diretamente ao empregador da Sr.ª 

Lurdes da Silva Santos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão (ref. 153), cumpridas as 

determinações acima, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79744 Nr: 2862-85.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvan Neres dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itiel Gomes Costa - OAB:21499 - 

MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, Rhandell Bedim 

Louzada - OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 a alegações de fato da causa, o que revela a necessidade de produção 

probatória e prosseguimento do feito para devida instrução, DEFIRO o 

pedido de produção das provas testemunhal, documental, depoimento 

pessoal das partes, sob pena de confissão.Assim sendo, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 02 DE ABRIL DE 

2019, ÀS 12H30MIN (HORÁRIO OFICIAL DE MT), devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da 

audiência.Intimem-se, pessoalmente, os requerentes, advertindo-os da 

sanção prevista no art. 385, §1º, do CPC. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015.Por fim, no tocante à prova pericial requerida, deixo para 

analisar sua necessidade após a realização da audiência de 

instrução.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64714 Nr: 1215-89.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 
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OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por intermédio dos advogados constituídos, para 

que forneça os dados bancários bem como o CPF do titular da conta, a fim 

de possibilitar o levantamento dos valores depositados.

Com a juntada, tornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO INÁCIO GELINSKI 

ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar, em 

face de RODRIGO DO POSTO E OUTROS, todos qualificados nos autos. 

Alegou, em síntese, que é legítimo possuidor de um imóvel rural desde o 

ano de 1999, adquirida por cessão de direitos hereditários, sendo uma 

posse medindo 995,5244ha, localizada no município de Porto Alegre do 

Norte, denominada Fazenda Cascavel. Sustentou que seus familiares 

sempre tiveram a posse mansa e pacífica do referido bem, sendo que 

recentemente passou a trabalhar na área de onde provem sua 

subsistência, desenvolvendo várias atividades, oportunidade em que 

também organizou a documentação da área no intuito de regularizá-la, 

providenciando mapas e memoriais descritivos. Informou, ainda, que 

constantemente viaja para encaminhar seu filho para tratamento de saúde 

e, em meados de junho de 2017, foi à Goiânia levar seu filho e deixou duas 

pessoas trabalhando na área, Carlos Roberto Pinheiro Maciel e Ronilson 

Pinheiro Maciel. Aproveitando de sua ausência, compareceu na área um 

senhor conhecido por “Rodrigo do Posto”, acompanhado de alguns 

policiais, que arrobaram a porteira e levaram presos os dois trabalhadores 

acima citados, sob a alegação de que estariam praticando esbulho 

possessório. Afirmou que há uma terceira pessoa interessada na área, 

um conhecido médico da região, Dr. Ivaldo, que alega também ser sua a 

área, sendo que este arrendou uma parte para o Sr. Osmar, policial civil 

aposentado, citando que os invasores mantem na área cerca de cinquenta 

cabeças de gado. Por fim, aduziu que fizeram nova demarcação na área e 

colocaram cadeado na porteira, isolando seu acesso. Na sequência, 

esclareceu que tentou registrar boletim de ocorrência e não obteve 

sucesso, sob a justificativa de que deveria apresentar a documentação da 

área. Assim, requereu, liminarmente, a reintegração de posse do referido 

imóvel, com a expedição do competente mandado. Juntou os documentos 

de fls. 34/56. Intimado para recolher as custas processuais, o autor juntou 

o comprovante de pagamento às fls. 67/69. Designada audiência de 

justificação prévia, o requerente e os requeridos compareceram, 

devidamente acompanhados de advogados, oportunidade em que foram 

ouvidas duas testemunhas declinadas pela parte autora (fls. 118/119). Na 

sequência, os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. É o 

relatório. Decido. Para a medida antecipatória de reintegração de posse 

são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no 

artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, a prova da 

posse anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse. 

Trata-se de um juízo preliminar e, somente diante de prova suficiente a 

formar um juízo quase de certeza acerca dos requisitos indispensáveis 

para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida 

pleiteada. No caso em tela, pelos documentos anexados e depoimentos 

orais colhidos durante a audiência de justificação prévia, infere-se, a 

princípio, que a parte requerida está exercendo atualmente a posse da 

área em litígio. Em contrapartida, convém ressaltar que o autor juntou 

apenas seus documentos pessoais, certidão de óbito do seu pai, Sr. 

Rodolfo Gelinski, declarações testemunhais acerca de eventual posse 

mantida na área em litígio, bem como a escritura pública do imóvel em 

questão e fotos da área mencionada. Das provas orais produzidas 

durante a audiência de justificação prévia realizada, extrai-se o seguinte: 

A testemunha Luiz Martins Miranda Filho disse, em juízo, que trabalhou na 

área por aproximadamente três a quatro meses no ano passado, 

arrumando cerca; que a cerca estava pronta, mas tinha umas queimadas, 

quebradas; que trocava o arame; que o autor pagava “picado”; que ele 

sempre viajava e quando voltava, acertava com a gente; que, como tinha o 

filho dele com problema na perna, ele sempre ia para Goiânia/GO para 

tratamento de saúde; que recebeu uma vez o valor de R$ 500,00 pelo 

serviço; que quando ficava lá tinha apenas uma casinha de tábua com 

dois cômodos e uma cozinha nos fundos; que entravam na terra por uma 

cancela na estrada que vai para São Félix e tinha outra cancela nos 

fundos, na estrada que vai para Canabrava do Norte/MT, mas ficava 

trancada; que nunca viu o Sr. Rodrigo, o Dr. Ivaldo e o Osmar na área; que 

tinha gado e pasto na terra, mas não faz ideia da dimensão da área de 

pasto; que, quando chegou ao local, a área já estava toda cercada; que 

entravam pessoas pela porteira dos fundos, para caçar e pescar; que tem 

um curral no local agora, mas é novo; que na época não tinha; que só 

havia o barraco dos fundos; que quem sempre contratava e pagava o 

serviço era o Sr. Inácio, conhecido por “Gaúcho”; que nunca viu conflito 

de posseiro na área; que não viu ninguém lá; que só uma vez que saiu e, 

quando voltou, o cadeado estava estourado, então avisou o “Gaúcho” e 

foi embora; que não ficou no lugar não; que na vinda conversou com a 

Dona Maria, que está no local e ela relatou que o proprietário da área é o 

Sr. Inácio, ocasião em que disse que a sua casa faz divisa com a área e 

alega que invadiram parte da sua terra; que o Sr. Inácio sempre viajava 

para fazer tratamento do seu filho; que nunca trabalhou como segurança, 

apenas arrumava a cerca; que o barraco que ficou era tábua; que tinha 

uma lona também; que não viu área de propriedade do Sr. Ivaldo; que 

apenas reformou a cerca com o Gaúcho; que não fez as cercas que 

estavam nas fotos dos autos; que as cercas declinadas não tinham à 

época no local; que até junho do ano passado, que estava por lá, nunca 

viu os requeridos no local - (declaração gravada em mídia digital). A 

testemunha Neuton Rodrigues Coelho declarou, em juízo, que conheceu o 

avô do Sr. Inácio no período de 1994 a 1996; que sempre ficava em Santo 

Ângelo e dizia que área lá era dele; que sabe que o Inácio diz que a área é 

dele, mas não sabe o tamanho da área, apenas ouviu falar que era 

aproximadamente 900 hectares; que tem uns oito meses que foi ao local 

levar um rapaz para apresentar a área como um eventual comprador; que 

Inácio disse que estava a uns três anos no local e a Dona Maria também 

sempre dizia que a terra era do Sr. Inácio; que, quando foi, viu um barraco 

de palha e não percebeu se tinha gado; que viu também um pessoal 

reformando a cerca, mas não conhece as pessoas; que são vizinhos da 

terra a antiga Fazenda Piraguassú, confrontando também com a estrada 

que vai para Canabrava do Norte; que, quando veio na primeira audiência, 

ficou sabendo que os requeridos eram possuidores lá do local, mas nunca 

os viu lá; que chegou na região de Canabrava em 1982; que ficou 

sabendo que era dono de terra no local o Sr. João Carreiro; que depois de 

muitos anos que o avô do Inácio era o dono da área, no ano de 1996, mas 

não sabe o que ele tinha na área, porque nunca ia lá; que apenas ficou 

sabendo que estava preparando a área para o pasto; que o pai do autor 

tomou posse em 2008 e que tem uns dois anos que conhece o Inácio, mas 

que o viu na terra, tem uns oito meses; que quando foi no local não tinha a 

construção nos fundos da área da Dona Maria; que ela sempre diz que o 

dono da área vizinha é o Sr. Inácio; que falaram que fizeram a cerca e o 

Dr. Ivaldo tirou a cerca; que nunca viu os requeridos na área do litígio; que 

entrou na área mais ou menos no final do ano passado e viu um barraco 

de lona, palha e “pau” no local; que não sabe se o autor mora no barraco; 

que não responde a processo criminal nenhum; que não sabe o que os 

requeridos fizeram na área; que não sabe quem fez a pastagem; que não 

viu gado no local; que não viu nenhum dos requeridos no local; que não 

prestou atenção no barraco; que mora em Alto Boa Vista/MT e tem a 

profissão de topografo, mas não sabe que a área em litígio pertence ao 

assentamento do INCRA; que nunca ouviu falar que os requeridos 

invadiram a área - (declaração gravada em mídia digital). Nesse contexto, 

verifica-se que o autor alegou que ,desde a época do seu avô, que a 

família possui a posse da área descrita na inicial, bem como trouxe aos 

autos a cópia de uma escritura pública de declaração unilateral de direitos 

hereditários. Contudo, apesar das declarações testemunhais, não restou 
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demonstrado de forma incontroversa de que o autor detinha a posse 

anterior do local, como também em que época ocorreu o suposto esbulho. 

A parte contrária, pelos documentos juntados durante a audiência de 

justificação prévia, afirma que está na posse da área litigiosa desde 2011, 

ou seja, a mais de ano e dia. Assim, em caso de dúvida em relação a quem 

detinha a posse anterior da área em litígio, uma vez que não há como 

verificar a data precisa da ocorrência do esbulho, o que deixa diversas 

dúvidas acerca da probabilidade do direito invocado, deve o pedido liminar 

ser indeferido, devendo ser mantida e inalterada, nesse início de cognição 

sumária, a situação atual de ocupação. Nesse sentido: "AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - MANUTENÇÃO DE POSSE – 

IMPOSSIBILIDADE – DATA DO ESBULHO NÃO COMPROVADA - DECISÃO 

DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

que pese a insistência da agravante nas mesmas argumentações trazidas 

quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, continuo 

entendendo que razão não lhe assiste, uma vez que não há como verificar 

a data da ocorrência do esbulho, havendo, inclusive, novos ocupantes 

além daqueles narrados na inicial, o que deixa diversas dúvidas acerca da 

probabilidade do direito invocado." (TJMT, AGRAVO INTERNO DRA.SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). ANTE O EXPOSTO, 

ausentes, por ora, os requisitos do art. 561 do CPC, INDEFIRO o pedido 

liminar de reintegração de posse. Registre-se que, nos termos do artigo 

564, parágrafo único, do NCPC, o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á a partir da intimação da presente decisão. Decorrido o 

prazo de resposta, abra-se vista para impugnação no prazo legal. 

Cadastre-se no polo passivo Ivaldo Xavier de Lima (Dr. Amauri Martins 

Fontes), Adenildes Rodrigues de Lima (Dr. Douglas Cerezini) e Osmar 

Pereira dos Santos (Dr. Amauri Martins Fontes). Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000734-41.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA RÉU: INSS 

Considerando o pedido retro, HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, extingo o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Condeno a autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Após o transito em julgado, arquivem-se 

os autos. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. 

Registre-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-15.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA MARIA NOLETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010066-15.2015.8.11.0059. REQUERENTE: SAMARA MARIA NOLETO 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Cuida-se de ação declaratória de 

desconstituição de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de tutela antecipada proposta por SAMARA 

MARIA NOLETO SILVA em desfavor de OI MOVEL S/A, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação indevida de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em sede de tutela 

antecipada, requereu liminarmente a exclusão dos órgãos de proteção ao 

crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência de débito e 

indenização a título de danos morais. Liminar deferida à fl. 36. Designada a 

audiência de conciliação, restou infrutífera (fls. 104). Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação, juntando os atos constitutivos da 

empresa e substabelecimento (fls. 49/103). Deferido a suspensão do 

processo, pois a requerida se encontrava em recuperação judicial (fl.108). 

Considerando que o prazo postulado decorreu, o autor manifestou nos 

autos interesse quanto ao prosseguimento do feito (fl. 120). Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente 

feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que 

o pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Compulsando os autos, constato que restou demonstrada que o nome da 

autora foi negativada pela empresa requerida perante o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, em 02/08/2014, por um débito no 

valor de R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos). Nessa linha, 

alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca entabulou 

contrato com a empresa demandada, restando a negativação totalmente 

indevida. Por sua vez, ao apresentar contestação, a requerida, apesar de 

informar que o procedimento atinente à obrigação foi devidamente 

realizado, não anexou aos autos documentos capazes de comprovar a 

veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato celebrado 

com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de 

atendimentos, entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. 

Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao cancelamento da 

negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da 

dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao pedido de dano 

moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há 

que se verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. 

Primeiro, necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, 

a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra 

um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do 

agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar 

presente um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou 

seja, o dano experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude 

do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito 

qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, 

a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 
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necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 

69,80(sessenta e nove reais e oitenta centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(02.08.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-15.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA MARIA NOLETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010066-15.2015.8.11.0059. REQUERENTE: SAMARA MARIA NOLETO 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Cuida-se de ação declaratória de 

desconstituição de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de tutela antecipada proposta por SAMARA 

MARIA NOLETO SILVA em desfavor de OI MOVEL S/A, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação indevida de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em sede de tutela 

antecipada, requereu liminarmente a exclusão dos órgãos de proteção ao 

crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência de débito e 

indenização a título de danos morais. Liminar deferida à fl. 36. Designada a 

audiência de conciliação, restou infrutífera (fls. 104). Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação, juntando os atos constitutivos da 

empresa e substabelecimento (fls. 49/103). Deferido a suspensão do 

processo, pois a requerida se encontrava em recuperação judicial (fl.108). 

Considerando que o prazo postulado decorreu, o autor manifestou nos 

autos interesse quanto ao prosseguimento do feito (fl. 120). Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente 

feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que 

o pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Compulsando os autos, constato que restou demonstrada que o nome da 

autora foi negativada pela empresa requerida perante o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, em 02/08/2014, por um débito no 

valor de R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos). Nessa linha, 

alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca entabulou 

contrato com a empresa demandada, restando a negativação totalmente 

indevida. Por sua vez, ao apresentar contestação, a requerida, apesar de 

informar que o procedimento atinente à obrigação foi devidamente 

realizado, não anexou aos autos documentos capazes de comprovar a 

veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato celebrado 

com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de 

atendimentos, entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. 

Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao cancelamento da 

negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da 

dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao pedido de dano 

moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há 

que se verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. 

Primeiro, necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, 

a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra 

um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do 

agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar 

presente um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou 

seja, o dano experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude 

do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito 

qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, 

a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 

69,80(sessenta e nove reais e oitenta centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 
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(02.08.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001094-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - 000.354.641-19 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001094-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIVANIA ALMEIDA LOBO REQUERIDO: WELTON DA SILVA 

MORAIS PROCURADOR: TARCISIO BONFIM RIBEIRO Aqui se tem ação de 

divórcio consensual. Preliminarmente, defiro aos requerentes os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que 

a parte autora promova a emenda à exordial, haja vista a 

imprescindibilidade da assinatura de ambos os cônjuges na petição, nos 

moldes do artigo 731 do Código de Processo Civil. Sendo sanada a 

irregularidade, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação no prazo 30 (trinta) dias, haja vista que a lide incide sobre 

interesses de incapazes. De outro viés, decorrido sem manifestação o 

prazo assinalado, tornem os autos conclusos para extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES CANTUARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000929-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): PEDRO ALVES CANTUARIO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de 

aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. Inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação e intimação do demandado, mediante remessa dos 

autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo 

deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, 

nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 4 

– Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes; 4 – Elaborado o laudo e encartado aos autos, 

intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Esclareço que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o 

réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de março de 2019 às 14h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre 

do Norte/MT, 08 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14849 Nr: 1303-74.2009.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmo Aparecido Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Mucci Loureiro de Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se em prosseguimento, sob risco de 

arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92059 Nr: 10417-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdSM, IdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15122/O

 Nestes autos, que tratam pretensão de pagamento de alimentos, 

designada audiência, a parte autora deixou de comparecer ao ato e não 

justificou a ausência, o que motivou o Ministério Público a manifestar-se 

pela condenação da parte por "ato atentatório à dignidade da justiça", que 

estaria previsto no artigo 334 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o réu, em audiência, apresentou contestação, expondo, 

dentrou outros argumentos, que a autora seria maior de idade decorrente 

de viver em união estável e ter economia própria.

Instada a manifestar-se quanto às alegações do réu, a autora nada disse.

Decido.

A ausência da autora na audiência e seu silêncio quando poderia 

esclarecer às alegações do réu justificam a suspensão do pagamento das 

prestações alimentícias impostas ao réu.

 Por isso, autorizo o réu a deixar de pagar, por ora, as prestações a título 

de alimentos provisórios, até nova deliberação judicial.

No que tange à aplicação de multa por ato atententório à dignidade da 

justiça, indefiro o pedido do Ministério Público por falta de previsão legal 

para a hipótese.

Fixo prazo de até 15 dias para que as partes manifestem-se quanto 

interesse na produção de outras provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49385 Nr: 5077-73.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Bruno Marcelo Pinheiro, Fernando 

Helder Bezerra Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem execução de título extrajudicial.

Instada a se manifestar, a exequente pugnou pela realização de bloqueio 

de veículos no Sistema RENAJUD.

Decido.

Defiro a constrição de veículos através do Sistema RENAJUD.

Assinalo que, em sendo frutífera a constrição supra, deverá o executado 

ser intimado para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o 

artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

De outro vértice, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias se manifeste em prosseguimento.

Frise-se que, decorrido sem manifestação o prazo supra que implique no 

impulsionamento do feito, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22641 Nr: 2625-61.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Pinto Teixeira, Edma Divina Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrimat Engenharia Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS 

FERREIRA - OAB:12481/B, Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959 MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11.363

 Considerando que decisão de fl.431 não foi publicada em nome da 

patrona substabelicida na fl.55, impulsiono nova publicação no Diario 

Oficial, tem a parte autora o prazo de 15 dias para que as partes 

especifiquem as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44479 Nr: 429-50.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIEIRA MOTA, MARCELO MOTA 

VIEIRA, MÔNICA MOTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:8.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Mota Vieira - 

OAB:22474

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação sobre a carta precatoria juntada aos autos no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9945 Nr: 450-36.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZELITA MACHADO DO SANTOS, MARIA JOSÉ 

FERNANDES DOS SANTOS, DEUZELITA MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução dos alvaras expedidos, que segue em anexo, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o numero das contas como requerido nos alvaras.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19443 Nr: 3093-59.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Correia Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de março de 2018 às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual tem como escopo averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres.Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.Determino ainda à Secretaria que intime a parte 

requerente para que em 15 (quinze) dias apresente eventuais quesitos 

para formulação da perícia médica, bem como indique assistente 

técnico.Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, 

CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários oportunamente 

agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, 

nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo 

Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). 

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – Deverá o perito responder aos 

quesitos formulados pelas partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado constituído, para comparecimento na data e local 

agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes; 4 – Elaborado o laudo e encartado 

aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98089 Nr: 1530-49.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 Fixo prazo de até 15 dias para que o senhor Ivandir Tonin manifeste-se 

quanto às alegações contidas na referência 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 1263 Nr: 70-23.2001.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gráfica Multicor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT

 Aqui se tem ação de execução de título judicial.

Analisando os autos, constata-se que foi solicitado o pagamento por meio 

de ofício requisitório, contudo, até a presente data não há notícias quanto 

ao efetivo pagamento em favor da parte autora.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para informar quanto à eventual 

pagamento. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos na condição 

de findo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98041 Nr: 1502-81.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Fixo prazo de 15 dias para que a senhora Andreia de Souza Mota 

manifeste-se quanto à contestação apresentada.

Ademais, têm as partes o prazo comum de 15 dias para manifestarem 

interesse na produção de outras provas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES CANTUARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000929-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): PEDRO ALVES CANTUARIO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de 

aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. Inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação e intimação do demandado, mediante remessa dos 

autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo 

deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, 

nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 4 

– Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes; 4 – Elaborado o laudo e encartado aos autos, 

intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Esclareço que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o 

réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de março de 2019 às 14h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre 

do Norte/MT, 08 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 3130-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM, MCdNRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 INTIMO a defesa dos réus EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES e MARIA 

CÍCERA DO NASCIMENTO ROCHA SENA, por intermédio de seu advogado, 

Dr. Marcos Vinícius Almeida Guerra - OAB/MT nº 23483 para, no prazo de 

08 (oito) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43595 Nr: 3354-53.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ferreira Marinho, vulgo "Marcelinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de 

seu representante legal, ofereceu denúncia em face de MARCELO 

FERREIRA MARINHO, vulgo “Marcelinho”, devidamente qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 14 e 15 da Lei n° 

10.826/03.

Às fls. 120/126, o réu foi sentenciado, absolvido pelo delito previsto no art. 

14 e condenado como incurso no art. 15, ambos da Lei n° 10826/03, 

fixando-se a pena em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias 

de reclusão, regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito.

Após, o MPE interpôs recurso de apelação, o qual foi devidamente 

contrarrazoado e remetido ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. À fl. 178, à unanimidade desproveram o recurso, que transitou em 

julgado no dia 14/08/2014 (fl. 182).

Posteriormente, determinado a formação da guia provisória de pena, foi 

juntada aos autos a certidão de óbito do réu (fl. 188).

 É o relatório. Decido.

Analisados os autos, verifico que o óbito do réu restou demonstrado, 

consoante se verifica à fl. 188.

 Pelo exposto, com base na motivação supra, declaro extinta a punibilidade 

de MARCELO FERREIRA MARINHO, nos termos do artigo 107, inciso I, do 

Código Penal.

Ciência ao MPE e à Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 1571-10.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Rodrigues do Prado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911

 CERTIFICO a intimação do advogado do réu, acerca da decisão de ref. 75, 

visto que não publicada até a presente data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28384 Nr: 424-46.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme de Souza Salina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Certifico a intempestividade da ref.208, motivo pelo qual intimo a defesa 

para apresentar os memoriais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13681 Nr: 159-83.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscya Ickert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Certifico que a carta precatória (fls.116)foi distribuída com o número 

1001536-65.2018.8.11.0018 para o órgão 1ª VARA CÍVEL DE JUARA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24190 Nr: 207-37.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETeSIeEL, JFdP, JBdL, JFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alberto Benatti 

Carmona - OAB:246.585/SP, Luiz Antonio Tavolano - OAB:35.377S/P, 

Lya Tavolano - OAB:70.902/SP, Paulo A. Ramos - OAB:303.789/SP

 Intimar a parte requerente para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45590 Nr: 3214-32.2018.811.0019

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcos José Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andiely Renata Teruel Deon - 

OAB:OAB-MT 25647-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)JULGO PROCEDENTE a presente ação, razão pela qual DEFIRO a 

expedição do respectivo alvará.ADVIRTO que “o indeferimento da 

expedição de alvará não impedirá a realização do evento, mas obstará a 

participação e frequência de crianças e adolescentes.” - Portaria nº 

0043/2018-DF/PG, no Capítulo V, artigo 16, §3°.ADVIRTO, também, que 

deve ser observada rigorosamente a Portaria nº 0043/2018-DF/PG, 

principalmente no que concerne a permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas para menores, nos termos do Capítulo IV, artigo 10º e seguintes 

da Portaria nº 0043/2018-DF/PG deste Juízo da Infância e Juventude.Vale 

consignar, ainda, que em caso de descumprimento desta determinação 

judicial o requerente poderá incidir nas sanções previstas na portaria nº 

0043/2018-DF/PG e no Estatuto da Criança e do Adolescente.Por 

derradeiro, compete aos organizadores do evento, ao Conselho Tutelar, 

bem como a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/MT, fiscalizarem em 

sua plenitude o cumprimento do presente Alvará, e da Portaria do Juízo, 

sob pena de cassação do referido Alvará, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções administrativas e penais, devendo, portanto serem 

notificados para comparecer no evento em questão, para a correta 

fiscalização acima determinada.SENDO TUDO CUMPRIDO, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará, devendo também acompanhar cópia da Portaria nº 

0043/2018-DF/PG.Ressalto, por oportuno, que os respectivos OFÍCIOS DE 

COMUNICAÇÕES deverão ser retirados e regularmente protocolocados 

nos órgão pelos organizadores do evento, devendo apresentarem os 

recibos nos autos.Comunique-se o Conselho Tutelar e a Prefeitura 

Municipal de Novo Horizonte/MT.Oficie-se a Polícia Civil e Militar, para que 

tomem conhecimento do evento, bem como prestarem informações 

necessárias a seus organizadores e realizar a fiscalização das condições 

de segurança. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1896 Nr: 423-23.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP, ALO, CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Grossklaus 

Campinas - OAB:10019/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do Exequente, na pessoa do advogado, para 

manifestar e requerer o que entender de direito, considerando o decurso 

do prazo da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22076 Nr: 189-50.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Fumagalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romero Santos Lima Junior - 

OAB:29.950-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a juntada de mandado 

de penhora(fl.87)que restou negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27652 Nr: 125-69.2016.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayf Roberto Tirloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer 

Sementes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 Ante o decurso do prazo de suspensão, intimar a parte embargante para 

manifestar sobre o deslinde da negociação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26516 Nr: 1068-23.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Apareida Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 intimo a parte exequente para praticar as diligências necessárias no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39732 Nr: 124-16.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Miguel Fumagali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:7.170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o fim da suspensão, INTIMO a parte exequente na pessoa 

de seus advogados para manifestarem e requerer o que de direito no 

prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41831 Nr: 2240-40.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado 

respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138558 Nr: 1577-86.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a manifestação da autarquia requerida/executada, cumpre 

tecer algumas considerações.

 Denota-se que a parte autora/exequente não observou o procedimento 

próprio para o cumprimento de sentença (art. 523 do CPC), haja vista que 

o magistrado anterior determinou que a execução fosse promovida em 

autos apartados, sob o fundamento de que os autos principais (código n.º 

17790) estavam arquivados desde 04/04/2006.

 Assim sendo, a fim de evitar prejuízo a parte autora que somente atendeu 

determinação judicial, e a parte requerida que não teve acesso as peças 

dos autos principais, que não lhe foram encaminhados em carga quando 

da sua intimação para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença.

 Determino que o Sr. Gestor DESARQUIVE os autos principais (código n.º 

17790) e, em contínuo, promova o APENSAMENTO a este processo.

 Em contínuo, independentemente de nova determinação, nos termos do 

art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42860 Nr: 135-56.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ina Dagios Vendruscolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando o teor do Ofício n.º 1702 do TRF da 1.ª Região (fls. 59/61), 

informando a devolução da requisição de pagamento referente aos 

honorários sucumbenciais, diante das inconsistências no preenchimento 

do ofício requisitório.

 Diligencie o Sr. Gestor para que as inconsistências sejam sanadas, 

providenciando a expedição da RPV, referente ao honorários advocatícios 

sucumbenciais em favor da causídica.

 Após, comprovado o depósito, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento do valor.

Em contínuo, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146710 Nr: 2955-43.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Arancy Righi de Righi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcisio Jorge Silva Almeida - 

OAB:MT 22.127/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 

parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com a declaração de insuficiência de 

recursos e com as três últimas declarações de imposto de renda e/ou 

outro documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade 

da Assistência Judiciária Gratuita. A exemplo, a declaração de isenção do 

IR e/ou comprovante de percebimento de aposentadoria. Ou, ainda, se 

preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal 

atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito.Determino, ainda, que a embargante, no mesmo 

prazo, complete a petição inicial, instruindo o pedido com cópia da certidão 

de casamento, consoante o disposto no artigo 321 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.São Fél ix do Araguaia/MT, 

11/12/2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146509 Nr: 2839-37.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximino Antônio Fedel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA SILVA TASSINI - 

OAB:247763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 666 de 733



diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41785 Nr: 2198-88.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Pereira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cisa-Consorcio Intermunicipal de Saúde do 

Araguaia, Município de Alto Boa Vista, Município de São Félix do 

Araguaia-MT, Município de Luciara-MT, Município de Serra Nova Dourada - 

MT, Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14.375-MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15.122-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Joelma 

Rodrigues Alvares - OAB:19325 -MT, José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 Vistos.

O Processo tramitou perante a Vara do Trabalho, ocasião em que fora 

declinada a competência para o Juízo Comum.

Inicial aportada às fls. 225/257. Para melhor análise do feito 

posteriormente, determino que a inicial seja realocada como sendo a 

primeira peça dos autos, renumerando-se o feito em sua integralidade.

Após, Cite-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, apresente impugnação.

 Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145844 Nr: 2444-45.2018.811.0017

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Mauro Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:OAB/MT 23625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida movida por Mauro 

Vieira dos Santos, já qualificado nos autos.

O requerente pleiteia a restituição de uma Caixa de Som contendo: 02 

Twiter, 02 Cornetas, 08 Trixiais e 03 Graves Piooner.

 Inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 11/26.

Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

contrário ao deferimento (fls. 27/28).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

 De proemio, salienta-se que a restituição é cabível quando a coisa 

apreendida não interessar ao processo (art. 118, CPP) e que não tenha 

sido adquirida com proventos de infração, é a ilação que se chega do 

disposto no art. 121 do CPP, ou seja, desde que provada à origem lícita do 

produto.

Conforme bem pontuado o D. Promotor de Justiça, o bem ora apreendido 

ainda pode ser necessário ao deslinde do processo criminal, ao menos até 

a realização da audiência de Suspensão Condicional, a qual já está 

designada para maio de 2019.

Não realizado o ato, pende ainda o interesse do bem apreendido ao 

processo, uma vez que poderá ser objeto dos termos da proposta 

suspensiva, no qual é de competência do ente Ministerial, legítimo titular da 

ação penal.

 Em decorrência, revela-se prematura a pretensão da parte requerente, 

motivo pelo qual, nesta etapa processual, descabe falar no pleito 

restituitório.

DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, e com 

fundamento no artigo 120, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o 

pedido e determino o sobrestamento do feito até a realização da audiência 

de oferta da suspensão condicional do processo, ocasião em que será 

reanalisado o pedido.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20587 Nr: 1489-92.2010.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Defensor Público - OAB:Mat. 100164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9.704-A

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido e, determino a partilha dos bens elencados na 

exordial, condenando o requerido a pagar a autora o correspondente a 

50% (cinquenta por cento) do valor levantado com a venda da camionete 

e o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lote urbano, 

indicados na exordial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o efetivo proveito 

econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2.º, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44168 Nr: 929-77.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda Reis Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A autarquia requerida apresentou as razões da apelação, ressaltando, em 

sede preliminar, que, desde já desistia do recurso caso a parte contrária 

aceitasse a atualização dos valores atrasados de acordo com a 

literalidade da redação do art. 1.º-F da Lei 9.494/97 – TR (fl. 155).

 Em contínuo, a parte autora manifestou-se nos autos concordando com 

os termos propostos pelo INSS quanto a atualização de acordo com o art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, bem como informou que abre mão do valor 

excedente para receber através de RPV; seguindo-se o requerimento de 

cumprimento da sentença, acompanhado da planilha de cálculos do valor 

exequendo (fls. 84/91).

 Decido

 Diante da manifestação preliminar de desistência do recurso pela 

autarquia requerida e a concordância da parte autora com os termos 

propostos, CERTIFIQUE o Sr. Gestor o trânsito em julgado da r. sentença.

 Em seguida, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação à execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44939 Nr: 1411-25.2015.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tulio Marcos Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GENILSON BRAYNER - 

OAB:35137, José Genilson Brayner - OAB:OAB/MT 19179-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com o fito de 

intimar o impugnado, conforme sentença exarada, no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64917 Nr: 1580-55.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1580-55.2018.811.0098

Código: 64917

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar, 

proposta por ERALDO ALVES PEREIRA, em desfavor de OMNI S.A., 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a petição inicial, por estarem presentes todos os requisitos 

exigidos em Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil e DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, para a data mais próxima da pauta, qual 

seja 21 de janeiro de 2019 às 13h00mim, intimando-se as partes, 

advertindo ao requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE).

Cite-se o requerido, no endereço constante no pleito, fazendo-se constar 

que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, 

ambos da Lei nº. 5.478/1.968.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do Código de Processo Civil.

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intime-se.

Porto Esperidião/MT, 29 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55722 Nr: 436-51.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaque Diego de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 55722

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este magistrado, que cumula os processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT, é titular na 3ª Vara Criminal de 

Mirassol D’Oeste/MT, e que teve pedido de afastamento regularmente 

deferido pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelos dias 17 e 18 de 

dezembro de 2018, data em que estava anteriormente aprazada a 

audiência, a fim de otimização dos trabalhos, se faz necessária a 

readequação de pauta, pelo que redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 30/04/2019, às 16h20min.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57697 Nr: 290-73.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gean Douglas Aparecido 

Vieira Colarino - OAB:22608-O

 PROCESSO/CÓD. Nº 57697

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este magistrado, que cumula os processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT, é titular na 3ª Vara Criminal de 

Mirassol D’Oeste/MT, e que teve pedido de afastamento regularmente 

deferido pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelos dias 17 e 18 de 

dezembro de 2018, data em que estava anteriormente aprazada a 

audiência, a fim de otimização dos trabalhos, se faz necessária a 

readequação de pauta, pelo que redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 30/04/2019, às 16h00min.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57981 Nr: 495-05.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57981

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava realizando sessões de 

julgamento do Tribunal do Júri, na Comarca de Várzea Grande/MT, entre 

os dias 26 (vinte e seis) e 30 (trinta) de novembro de 2018, restou 

impossibilitada a realização da audiência, pelo que redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 30/04/2019, às 15h15min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61957 Nr: 1465-68.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 61957

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 30/04/2019, às 14h20min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 23 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56487 Nr: 943-12.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Salvioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 PROCESSO/CÓD. Nº 56487 Vistos, etc.Na resposta à acusação não fora 

suscitada nenhuma preliminar, contudo, fora aviado pedido de restituição 

da arma calibre .22, Modelo7022, nº da arma EMI3895922, aduzindo que o 

acusado é o legítimo proprietário (fls. 72/73), devidamente acompanhada 

dos documentos de fls. 74/78.O Ministério Público se manifestou pelo 

indeferimento do pedido de restituição da arma apreendida, aduzindo que 

o objeto ainda interessa à instrução processual, bem como o fato de o 

bem constituir a materialidade do delito (fls. 79/80).É o relatório, 

fundamento e decido.Não sendo o caso de trancamento da ação penal 

nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao 

feito.Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30/04/2019, às 

13h30min.Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.Cumpra-se, expedindo os demais expedientes 

necessários para realização do ato.(...)Bem de propriedade do genitor do 

réu. Restituição que se impõe, a fim de ressalvar direito de terceiro. 

senteça reformada. recurso conhecido e provido.” ( TJ-SC - Apelação 

Criminal : APR 20110265875 SC 2011.026587-5, data do julgamento 

24/09/2012).(Destaquei).Anote-se que o registro da arma está expirado, o 

que ocorreu no curso do processo, assim, tenho como medida de cautela 

o condicionamento da retirada da arma à apresentação dos documentos 

renovados e válidos.Frente ao exposto, com espeque no artigo 120 do 

Diploma Processual Penal, DEFIRO o pedido confeccionado nas fls. 72/73, 

determinando a restituição da Rifle, modelo 7022, calibre .22, nº da arma 

EMI3895922 em favor do réu OSCAR SALVIONI.Intime-se o requerente a 

comparecer neste Juízo para efetivar a retirada do objeto no prazo de 90 

(noventa) dias, devendo o mesmo estar com a documentação atualizada e 

válida.Porto Esperidião/MT, 02 de outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 753-44.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 63415

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava realizando sessões de 

julgamento do Tribunal do Júri, na Comarca de Várzea Grande/MT, entre 

os dias 26 (vinte e seis) e 30 (trinta) de novembro de 2018, restou 

impossibilitada a realização da audiência, pelo que redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 30/04/2019, às 13h00min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56490 Nr: 946-64.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues, Marcos Antonio 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, LUIZ - OAB:, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 PROCESSO/CÓD. Nº 56490

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

23/04/2019, às 16h50min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56194 Nr: 722-29.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56194

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 23/04/2019, às 16h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 23 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58132 Nr: 604-19.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Jesus de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 58132

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 669 de 733



que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

23/04/2019, às 15h20min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56989 Nr: 1230-72.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56989

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

23/04/2019, às 14h50min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56178 Nr: 706-75.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson dos Anjos Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 56178

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

23/04/2019, às 14h30min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60440 Nr: 631-65.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 60440

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava realizando sessões de 

julgamento do Tribunal do Júri, na Comarca de Várzea Grande/MT, entre 

os dias 26 (vinte e seis) e 30 (trinta) de novembro de 2018, restou 

impossibilitada a realização da audiência, pelo que redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 05/02/2019, às 16h40min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53703 Nr: 259-24.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Geraldo Pilati Alba, Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ramos da Silva, Mauro Aldair Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES VIA APLICATIVO 

WHATSAPP. REGRAS ESTABELECIDAS EM PORTARIA. ADESÃO 

FACULTATIVA. ARTIGO 19 DA LEI N. 9.099/1995. CRITÉRIOS 

ORINTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INFORMALIDADE E 

CONSENSUALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 3. A utilização do 

aplicativo whatsapp como ferramenta para a realização de intimações das 

partes que assim optarem não apresenta mácula. (...) 5. Procedência do 

pedido para restabelecer os termos da Portaria que regulamentou o uso do 

aplicativo whatsapp como ferramenta hábil à realização de intimações no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de 

Piracanjuba/GO. (CNJ – PCA: 00032519420162000000, Relator: DALDICE 

SANTANA, Data de Julgamento: 23/06/2017). Por todo o exposto, DEFIRO 

o pedido de intimação da testemunha via celular.DESIGNO audiência de 

Instrução e Julgamento para a oitiva de Geraldo Pilati Alba para o dia 

05/02/2019, às 17h00min.Intimem-se os acusados, os defensores e o 

Ministério Público.Intime-se a testemunha pelo número telefônico referido à 

fl. 405, acaso tenha havido algum erro de digitação por parte do órgão 

ministerial.Cumpra-se expedindo o necessário à realização do ato.Porto 

Esperidião/MT, 26 de setembro de 2018.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54143 Nr: 634-25.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Marques de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 54143

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava realizando sessões de 

julgamento do Tribunal do Júri, na Comarca de Várzea Grande/MT, entre 

os dias 26 (vinte e seis) e 30 (trinta) de novembro de 2018, restou 

impossibilitada a realização da audiência, pelo que redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/02/2019, às 16h10min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 64271 Nr: 1239-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS, JVDR, JMGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON 

DOS REIS SILVA - OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64271 Vistos, etc. (...) Da preliminar de ausência de 

justa causa arguida pelo acusado Joel: Quanto à preliminar suscitada pela 

defesa de Joel, até então o que há nos autos é que o mesmo foi preso em 

flagrante com mais de 08kg (oito quilos) de cocaína, conforme laudo 

preliminar. Em seguida começou a colaborar com as investigações, 

marcando local de encontro com Josias para a entrega da droga, que já 

havia sido previamente acordada, frise-se que a entrega, pelo que há nos 

autos, já estava previamente acordada. Nesse sentido, não há respaldo 

na situação apresentada pela defesa, de que o acusado não haveria 

combinado local de encontro com Josias pois estava algemado 

(impossibilitado de digitar mensagens), pelo que não haveria associação 

para o tráfico. (...) Pelo exposto, REIJEITO a preliminar de ausência de 

justa causa suscitada pela defesa de Joel. Conseguinte, a denúncia 

preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma 

vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação do crime e 

o rol de testemunhas. Não se verifica, por outro lado, quaisquer das 

hipóteses de rejeição prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. 

Prima facie, os fatos narrados na peça acusatória constituem crime, ou 

seja, encontram tipicidade aparente, ao menos em tese, nos artigos 33 e 

35, da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, uma vez que estão presentes as condições da ação, bem como há 

justa causa para a ação penal, recebo a denúncia em todos os seus 

termos e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/01/2019, às 14h25min. Intimem-se os acusados, seus defensores, e as 

testemunhas arroladas. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57910 Nr: 1035-41.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Scapin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, Bruno Ricci Garcia - OAB:15078/MT, Wagner Peruchi 

de Matos - OAB:9865/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 57910

 Vistos etc.

Na toada da cota ministerial de fls. 450/451, defiro o item 01 em sua 

totalidade, devendo ser oficiada a comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT nos termos postos.

 Ato contínuo, proceda-se com a elaboração do cálculo de multa, intimando 

o recuperando para realizar seu pagamento.

Por fim, tendo em vista a notícia de cometimento de novo crime conforme 

cópia de acusação juntada às fls. 452/457, designo audiência de 

justificação para o dia 15/01/2019, às 14h55min.

Intime-se a recuperanda, Defesa e Ministério Público.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61112 Nr: 985-90.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 61112

 Vistos etc.

Na toada da cota ministerial de fl. 136, designo audiência de justificação 

para o dia 15/01/2019, às 15h05min.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 11 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57808 Nr: 373-89.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ortega Penha, Lizardo Aradaya 

Soliz, Ronaildo Morais de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 58938

 Vistos, etc.

Verificando que, em tese, os acusados fazem jus ao benefício 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, havendo as condições nos 

autos (fls. 254/255), DESIGNO audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 12/02/2019, às 09h00min.

Tendo em vista que já houve toda a instrução processual e o delito foi 

desclassificado, acaso não seja aceita a proposta de suspensão 

condicional do processo, voltem-me conclusos para prolação de 

sentença.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Porto Esperidião/MT, 10 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57381 Nr: 35-18.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Wellington Nunes Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 57381

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

12/02/2019, às 09h00min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56191 Nr: 719-74.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izael Chaves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 56191
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 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

12/02/2019, às 09h00min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56448 Nr: 910-22.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56448

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

12/02/2019, às 09h00min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50950 Nr: 459-02.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Leite da Silva, SANDRO FERNANDES 

DE OLIVIERA, JOSIMAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:14399/MT

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados JHONATAN LEITE DA 

SILVA e SANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA, devidamente qualificados, 

pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. Quanto 

ao veículo depositado à fl. 41:Torno definitiva a restituição do bem 

anteriormente depositado ao procurador do proprietário do objeto, uma vez 

que o mesmo não possui mais utilidade ao processo, haja vista que o 

referido já fora sentenciado.Cumpre ressaltar que o proprietário do objeto, 

não é sequer acusado, e referido veículo foi o objeto do crime referente 

ao flagrante de receptação dos acusados, que ensejou a presente ação 

penal, tratando-se de terceiro de boa-fé (...) a) demonstração cabal da 

propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); b) 

ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na 

manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); c) não estar o bem sujeito 

à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).Frente ao exposto, com 

espeque no artigo 120 do Diploma Processual Penal, determino, 

formalmente, a restituição do veículo depositado à fl. 41. Ressalte-se que 

tal determinação é meramente formal, não alterando a situação atual do 

veículo, uma vez que fora entregue há mais de 10 (dez) anos a pessoa 

com os devidos poderes para o recebimento conforme comprova os 

documentos de fls. 32/40.Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constante no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade e retificações necessárias.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P. 

R. I. C.Entendo por despicienda a intimação do réu em sentenças extintivas 

de punibilidade sentença extintiva de punibilidade.Porto Esperidião/MT, 05 

de dezembro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56186 Nr: 714-52.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56186

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

12/02/2019, às 09h00min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64762 Nr: 2214-21.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64762

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 18/12/2018, às 16h25min., para a realização do ato 

deprecado.

Informe ao juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64529 Nr: 7205-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64529

 Vistos etc.

Tendo em vista que o magistrado que cumula estes processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT está designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa a ser realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, ficando impossibilitado de realizar estas audiências, e 

ainda, conquanto esta magistrada responda em sua ausência, em referida 

data estava de licença médica, pelo que redesigno a solenidade 
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anteriormente aprazada para o dia 18/12/2018, às 16h05min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Requisitem-se.

Ciência ao MP.

Sirva cópia da presente como mandado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64582 Nr: 1401-24.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire de Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64582

 Vistos etc.

Tendo em vista que o magistrado que cumula estes processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT está designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa a ser realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, ficando impossibilitado de realizar estas audiências, e 

ainda, conquanto esta magistrada responda em sua ausência, em referida 

data estava de licença médica, pelo que redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/12/2018, às 16h10min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Requisitem-se.

Ciência ao MP.

Sirva cópia da presente como mandado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64444 Nr: 1326-82.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO, 

PAULO HENRIQUE DOS REIS CORREA, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64444

 Vistos etc.

Tendo em vista que o magistrado que cumula estes processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT está designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa a ser realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, ficando impossibilitado de realizar estas audiências, e 

ainda, conquanto esta magistrada responda em sua ausência, em referida 

data estava de licença médica, pelo que redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 18/12/2018, às 15h55min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Requisitem-se.

Ciência ao MP.

Sirva cópia da presente como mandado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64762 Nr: 2214-21.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57539 Nr: 154-76.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 57539

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este magistrado, que cumula os processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT, é titular na 3ª Vara Criminal de 

Mirassol D’Oeste/MT, e que teve pedido de afastamento regularmente 

deferido pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelos dias 17 e 18 de 

dezembro de 2018, data em que estava anteriormente aprazada a 

audiência, a fim de otimização dos trabalhos, se faz necessária a 

readequação de pauta, pelo que redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 12/03/2019, às 16h10min.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 950-04.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Aleandro Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 56494

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

12/03/2019, às 15h50min.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 1414-23.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabrel Wilker de Figueiredo Lopes, Anderson 

Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

 VARA ÚNICA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 10 de dezembro de 2018, às 14h50min.

Autos n°: 64616

PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, do 

Advogado nomeado para o ato.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedida a oitiva das testemunhas Eudes e 

Pedro Leocádio. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

 DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, foi encerrado o presente termo.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Natália Guimarães Ferreira

Promotora de Justiça

Erykson Thyago Pereira da Silva

 Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64601 Nr: 1410-83.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ENDRE BIRIBILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64582 Nr: 1401-24.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire de Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64529 Nr: 7205-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64444 Nr: 1326-82.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO, 

PAULO HENRIQUE DOS REIS CORREA, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64302 Nr: 1255-80.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64332 Nr: 1270-49.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONOR CASALI DEPELEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Cumpra-se.

Nada mais, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 64303 Nr: 1256-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mharllo Rodrigo da Silva Santos, Marcelo 

Henrique Conceição de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Considerando que nesta Comarca não há núcleo da defensoria pública, 

nomeio para o ato o ilustre causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva 

OAB/MT 22.102/O, arbitrando-lhe 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios.

Tendo em vista o cumprimento integral da presente, devolva a missiva à 

Comarca de origem constando nossas homenagens.

Nada mais foi encerrado o presente termo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64582 Nr: 1401-24.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire de Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64762

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este magistrado, que cumula os processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT, é titular na 3ª Vara Criminal de 

Mirassol D’Oeste/MT, e que teve pedido de afastamento regularmente 

deferido pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelos dias 17 e 18 de 

dezembro de 2018, data em que estava anteriormente aprazada a 

audiência, a fim de otimização dos trabalhos, se faz necessária a 

readequação de pauta, pelo que redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 10/12/2018, às 14h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Requisitem-se.

Ciência ao MP.

Sirva cópia da presente como mandado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de novembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64444 Nr: 1326-82.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO, 

PAULO HENRIQUE DOS REIS CORREA, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64444

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este magistrado, que cumula os processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT, é titular na 3ª Vara Criminal de 

Mirassol D’Oeste/MT, e que teve pedido de afastamento regularmente 

deferido pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelos dias 17 e 18 de 

dezembro de 2018, data em que estava anteriormente aprazada a 

audiência, a fim de otimização dos trabalhos, se faz necessária a 

readequação de pauta, pelo que redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 10/12/2018, às 14h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Requisitem-se.

Ciência ao MP.

Sirva cópia da presente como mandado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de novembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64762 Nr: 2214-21.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64762

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este magistrado, que cumula os processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT, é titular na 3ª Vara Criminal de 

Mirassol D’Oeste/MT, e que teve pedido de afastamento regularmente 

deferido pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelos dias 17 e 18 de 

dezembro de 2018, data em que estava anteriormente aprazada a 

audiência, a fim de otimização dos trabalhos, se faz necessária a 

readequação de pauta, pelo que redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 10/12/2018, às 13h50min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Requisitem-se.

Ciência ao MP.

Sirva cópia da presente como mandado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de novembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64529 Nr: 7205-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64529

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este magistrado, que cumula os processos criminais 

nesta comarca de Porto Esperidião/MT, é titular na 3ª Vara Criminal de 

Mirassol D’Oeste/MT, e que teve pedido de afastamento regularmente 

deferido pela Corregedoria-Geral de Justiça, pelos dias 17 e 18 de 

dezembro de 2018, data em que estava anteriormente aprazada a 

audiência, a fim de otimização dos trabalhos, se faz necessária a 

readequação de pauta, pelo que redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 10/12/2018, às 14h10min.

Oficie-se ao juízo deprecante desta decisão.

Intimem-se.

Requisitem-se.

Ciência ao MP.

Sirva cópia da presente como mandado.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de novembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64601 Nr: 1410-83.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ENDRE BIRIBILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64601

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 10/12/2018, às 14h40min, para realização do ato deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 675 de 733



Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 1414-23.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabrel Wilker de Figueiredo Lopes, Anderson 

Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64616

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 10/12/2018, às 14h50min, para realização do ato deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 11 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64302 Nr: 1255-80.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64302

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo-se cópia da presente como 

mandado.

Designo o dia 10/12/2018, às 13h45min, para realização do ato deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64332 Nr: 1270-49.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONOR CASALI DEPELEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64332

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo-se cópia da presente como 

mandado.

Designo o dia 10/12/2018, às 13h40min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64303 Nr: 1256-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mharllo Rodrigo da Silva Santos, Marcelo 

Henrique Conceição de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64303

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo-se cópia da presente como 

mandado.

Designo o dia 10/12/2018, às 13h35min, para realização do ato deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64582 Nr: 1401-24.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire de Campos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64582

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 06/11/2018, às 15h20min, para realização do ato deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 05 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64444 Nr: 1326-82.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO, 

PAULO HENRIQUE DOS REIS CORREA, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64444

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 06/11/2018, às 15h40min, para realização do ato deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Requisite-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64529 Nr: 7205-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64529

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 06/11/2018, às 15h25min, para realização do ato deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Requisite-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53875 Nr: 4801-37.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerente, na pessoa de sua advogada, via DJE, acerca 

da data designada para realização da perícia, dia 9 de janeiro de 2018, às 

16h30m (horário local).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54763 Nr: 398-88.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TAUIL ADOLFO - 

OAB:8208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento da diligência no valor de R$ 403,20 

(quatrocentos e três reais e vinte centavos) mediante emissão de guia, 

disponível no sítio eletrônico do PJMT, conforme informado na Certidão da 

O f i c i a l a  d e  J u s t i ç a  d e  r e f .  1 5 , 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), vinculando à 

official Elisandra Nacléria Ceruti, devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42993 Nr: 2040-67.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51981 Nr: 3471-08.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxswel Freire de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Alexis Loureiro 

Júnior - OAB:.OAB/MG 74.188, LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE 

MOURA - OAB:21233

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Verifico que se encontra pendente de apreciação pedido de tutela de 

urgência formulado no aditamento à petição inicial realizado em REF 8. Por 

ocasião da audiência de conciliação, a parte autora reiterou o pedido de 

análise.

Pois bem.

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, 

objetivando a suspensão de desconto em folha na conta corrente do 

autor, sob o fundamento de inexistência de débito.

Os documentos apresentados pela parte autora indicam a verossimilhança 

das alegações, eis que comprovam que a suposta contratação de 02 

(dois) empréstimos consignados em nome do autor, embora este alegue 

desconhecer a segunda contratação.

O perigo de dano é presumido, porquanto mensalmente são descontados 

tais valores, supostamente indevidos, acarretando sérios transtornos à 

parte Autora, sendo inviável a espera por uma decisão definitiva.

Ressalte-se que não se pode exigir da parte autora produção de prova 

negativa, de modo que é tranquilo o deferimento da medida.

Ressalte-se, ainda, que nos termos do artigo 302 do CPC, 

independentemente da reparação por dano processual, a parte responde 

pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte 

adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; (...) III - ocorrer a 

cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal.

 Ou seja, as partes estão cientes que, em caso de improcedência integral 

do pedido, a parte autora responderá pelo prejuízo que a efetivação da 

tutela de urgência causar à parte adversa.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, nos termos requeridos. 

Concedo o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa fixa em 

R$10.000,00 (dez mil reais).

Intimem-se as partes (desta decisão liminar).

Em termos de prosseguimento, aguardem os autos em cartório a 

especificação de provas pelas partes.

Após, conclusos para deliberação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50048 Nr: 2638-87.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Aires de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51989 Nr: 3473-75.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA AUGUSTA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46571 Nr: 841-76.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS Agronegócio - Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Bolognini Tavares - 

OAB:OAB/PR 74.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 12.009, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:OAB/MT 5.928

 Vistos.

Observo que as partes não especificaram o que pretende com a produção 

de prova pericial e oral, em inobservância à decisão de REF 45.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Por fim, conclusos para início da fase instrutória ou julgamento 

(eventualmente).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58090 Nr: 2274-81.2018.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 REF. 10: manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51484 Nr: 3233-86.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO EVANGELISTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49634 Nr: 2399-83.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

MANOEL ALVES FEITOSA ajuizou ação de pensão por morte cumulada 

com pedido de tutela antecipada em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INSS, ambos devidamente qualificados, alegando, em 

síntese, que era convivente da “de cujus” Sr.ª Ana Fernandes da Silva, 

falecida em 10/10/2012, e que sua companheira sempre exerceu a 

atividade de lavradora em regime de economia familiar.

 Aduziu ainda que protocolou pedido de pensão por morte junto ao INSS, 

em razão da dependência presumida, porém foi indevidamente indeferido. 

Por tais razões, após discorrer sobre a disciplina legal do benefício, 

sustentando preencher todos os requisitos, requereu a concessão da 

pensão por morte, inclusive em sede liminar.

 A inicial foi instruída com documentos.

Sobreveio decisão concedendo a gratuidade processual à autora, bem 

como indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação apresentada pelo INSS pugnando pela improcedência dos 

pedidos.

 Houve réplica.

Durante a instrução foram tomados os depoimentos de duas testemunhas 

arroladas pela autora, tendo ela reiterado suas alegações.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Pretende a parte autora a concessão de benefício de pensão por morte 

em razão do falecimento de sua convivente Ana Fernandes da Silva, 

falecida em 10/10/2012 na qualidade de lavradora.

Para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, 

faz-se necessária a demonstração dos requisitos exigidos pela legislação 

de regência, a saber, a qualidade de segurado do “de cujus” junto à 

Previdência Social na data do óbito e a condição de dependência 

econômica do postulante em relação ao falecido.

Em relação ao cônjuge, a dependência econômica é presumida, a teor do § 

4º, do art. 16 da lei nº 8.213/91, regulamentada pelo Decreto nº 3.048/99 e 

posteriormente pelo Decreto nº 4.031/01.

No presente caso, a parte autora alega ter convivido em união estável com 

a falecida, juntando documentos a provar o alegado.

De qualquer modo, como o pedido é postulado por companheiro de 

falecida que teria trabalhado como rurícola, necessário se faz verificar se 

estão presentes as provas de que a “de cujus” realmente trabalhava no 

campo e fazia jus, se viva estivesse, a benefício previdenciário que daria 

direito à pensão a seus dependentes.

Para demonstrar a qualidade de segurado especial da falecida 
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companheira, destaco os seguintes documentos:

1 – certidão de nascimento de duas filhas e;

2 – certidão de óbito da “de cujus” e;

3 – cópia da CTPS do requerente.

 Insta ressaltar que tais documentos não aproveitam ao requerente como 

início de prova material do trabalho rurícola exercido por sua falecida 

companheira, pois não mencionam e qualificam a “de cujus” como 

lavradora.

Ademais, analisados detidamente os autos, observo que o requerente 

acostou duas certidões de nascimento de filhas em comum, sustentando 

conviver com a “de cujus” desde 1972. Contudo, a certidão de óbito de 

Ana Fernandes da Silva, falecida em 10/10/2012, é expressa em declarar 

que a “de cujus” deixou 09 (nove) filhos.

 Ainda, consta do CNIS juntado pelo INSS quando da apresentação de sua 

contestação, que a “de cujus” era beneficiária do benefício assistencial de 

Amparo Social ao Deficiente (espécie 87), tendo sido cessado em razão 

de seu óbito (recebimento de 18/04/2010 a 10/10/2010), benefício este 

personalíssimo e intransferível.

 De acordo com os autos, o óbito se deu em 10/10/2012 e a ação 

previdenciária de pensão por morte foi ajuizada SOMENTE EM 2017, ou 

seja, DECORRIDOS 05 ANOS, nos quais o autor SOBREVIVEU SEM 

NECESSIDADE DE PENSÃO.

Nesta hipótese, a dependência econômica NÃO É PRESUMIDA, e a parte 

autora deveria trazer aos autos elementos de prova concretos e idôneos 

que realmente comprovassem a sua dependência econômica em relação a 

“de cujus”, considerando-se ainda a alegada situação de fato vivenciada 

(união estável), o que não ocorreu no presente caso.

 De toda sorte, cumpre ressaltar que mesmo após o óbito da “de cujus” a 

parte autora continuou laborando, conforme recolhimentos constantes do 

CNIS.

 Esses fatos, aliados ao tempo decorrido entre o óbito e o ajuizamento da 

presente ação, revelam a inexistência de dependência econômica, 

afastando a presunção (relativa) advinda da união estável.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica no âmbito dos Tribunais 

Regionais Federais:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. APLICAÇÃO DA 

LEI Nº 8.213/91 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. QUALIDADE DE 

SEGURADO NÃO COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO 

PRESUMIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO SATISFEITOS. 

REEXAME NECESSÁRIO.” (...) “V - A demanda foi ajuizada somente em 

24.07.2006, ou seja, decorridos mais de 09 (nove) anos do óbito, e a 

autora sobreviveu todo esse tempo sem necessitar da pensão. Efetuou 

recolhimentos previdenciários de 1999 a 2003, de forma descontínua, e 

percebe aposentadoria por idade, desde 28.09.2006. VI - A dependência 

econômica não é mais presumida, militando em desfavor da autora. VII – 

Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão 

de pensão por morte.”(APELREE - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 

1185830. TRF300220587, de São Paulo, j. 01/12/2008, Rel. Des. Fed. Vera 

Jucovsky, publicado em DJF3 CJ2, 24/03/2009, pág. 1627).Assim, 

afastada a presunção de dependência pelas provas constantes dos 

autos, de rigor a improcedência do pedido.

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. RURAL. 

PROVAFRÁGIL. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA 

LEGALMENTE EXIGIDO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA 

MANTIDA. (...) IV- Além do que, a requerente ajuizou a demanda em 

13.09.2001, enquanto o falecimento ocorreu em 02.11.1974, o que 

videncia um grande lapso temporal sem que a autora tenha necessitado da 

assistência material do falecido, colocando em dúvida a presunção de 

dependência econômica. V- Apelação improvida. VI- Sentença mantida”. 

(TRF 3ª REGIÃO; AC: 828506 SP (200203990367119); Data da decisão: 

20/09/2004; Relator: JUÍZA MARIANINA GALANTE).

 Assim, afastada a presunção de dependência pelas provas constantes 

dos autos, bem como pela ausência dos demais requisitos, haja vista que 

a “de cujus” na data do óbito recebia o benefício de AMPARO SOCIAL AO 

DEFICIENTE (espécie 87), de rigor a improcedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em 

condenação aos encargos da sucumbência.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49519 Nr: 2334-88.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Luz Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49633 Nr: 2398-98.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACI MARTINS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55974 Nr: 1465-91.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA, VICENTE 

BERNARDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para que prossiga na execução, promovendo 

atos concretos que viabilizem o seu êxito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção por abandono.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37534 Nr: 700-28.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SALOMÃO ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de ação previdenciária proposta por IZABEL SALOMÃO ASSIS 

em face de INSS, ambos já qualificados nos autos, sustentando, em 

síntese, o preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício de 
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aposentadoria rural por idade.

 Contestada a inicial e existindo réplica da parte autora, o feito foi saneado 

com deferimento de produção de provas e realização de audiência de 

instrução.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Não obstante este feito tenha sido remetido à conclusão e esteja 

preparado para prolação de sentença, observo - em consulta ao sistema 

APOLO - que a autora possui outro processo em trâmite em desfavor do 

INSS com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (aposentadoria rural 

por idade), tendo referido processo sido distribuído em 10/12/2012 (físico), 

enquanto este feito foi distribuído em 01/06/2015 (virtual).

 No caso, verifica-se que o processo deve ser extinto sem a apreciação 

do mérito da causa, em face da existência de vício insanável, senão 

vejamos.

O inciso V do art. 485 do Novo Código de Processo Civil, prevê que o 

processo será extinto sem o julgamento de mérito quando ocorrer 

litispendência.

Perquirindo meticulosamente as circunstâncias que envolvem os fatos 

submetidos à apreciação, vislumbra-se que a demanda possui as mesmas 

partes e a mesma causa de pedir.

Com efeito, embora o critério da tríplice identidade tenha sido positivado 

entre nós, é possível ainda cotejar ações pelo critério da relação 

jurídica-base e chegar-se à conclusão de que há, por exemplo, 

litispendência entre duas ações sem que essas tenham as mesmas causa 

de pedir e pedido.

 Isso porque o critério fornecido pelos tria eadem pode ser insuficiente 

para resolver problemas atinentes a identificação e semelhança entre 

ações em determinadas situações. Nesses casos além de aplicar-se o 

critério tríplice de identidade pode-se recorrer subsidiariamente ao critério 

da relação jurídica base.

Dessa forma, diante dessa perspectiva estrutural, em que restou 

evidenciada a existência de 02 (dois) processos que possuem em seus 

pólos identidade de partes, assim como têm como mote a discussão a 

respeito de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade, considero que se encontra configurada a litispendência 

processual, em função da similitude de partes e causa de pedir ( § 1.º do 

art. 337 do Código de Processo Civil).

Ademais, se o Juiz pode reconhecer a litispendência até mesmo ex officio, 

o caso é de seu reconhecimento.

Portanto, nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Novo 

Código de Processo Civil, a extinção da presente ação é medida de rigor, 

em razão da litispendência constatada.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso V, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito da 

causa.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58601 Nr: 2516-40.2018.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GODOY DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria de Souza, Hélido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCK FEITOSA CÂMARA - 

OAB:33571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCK FEITOSA CÂMARA - 

OAB:33571

 Vistos.

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos 

valores envolvidos na demanda, bem como pela insuficiência de 

documentos a comprovar a alegada hipossuficiência, os quais 

demonstram, primo ictu oculi, a deturpação ideológica da previsão legal 

constante do art. 98 do CPC.

 A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de 

acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos 

às ilegalidades sofridas, diariamente. Isso por questão de direito e, 

principalmente, por HUMANIDADE.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, 

ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da 

ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

De outro lado, cumpre esclarecer que a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para recolhimento ao 

final, excetuando-se os casos previstos em lei (AI, TJMT, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

FACULTANDO-SE o parcelamento das custas, conforme previsão contida 

no NCPC.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50381 Nr: 2741-94.2017.811.0079

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO JUVENAL MANFRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alves do 

Nascimento - OAB:19240

 Vistos.

Observo que a parte não especificou o que pretende com a produção de 

prova oral, em inobservância à decisão de REF 24.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44195 Nr: 1859-69.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a expressa concordância da parte executada com os 

cálculos apresentados pelo pela parte exequente, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados.

 Expeça-se RPV nestes termos. Ciência ao ESTADO DE MATO GROSSO 

dos espelhos, observando-se o teor do Provimento 68/2018 do CNJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43653 Nr: 1589-45.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.
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Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32476 Nr: 934-78.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALOISIO IRINEO JAKOBY, Cpf: 

42368251987, Rg: 12R1125281, Filiação: Osvaldo Silvério Jakoby e Amália 

Catharina Jakoby, data de nascimento: 23/05/1979, brasileiro(a), 

casado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa 

proposta pelo Município de Bom Jesus do Araguaia - MT em face de 

Aloisio Irineu Jakoby. Os administradores públicos, em geral, e os prefeitos 

brasileiros, em particular, devem agir de acordo com a Lei e com os 

princípios constitucionais que regem a administração pública. O Município 

de Bom Jesus do Araguaia - MT, foi vítima de um desastre administrativo 

no mandato do requerido que praticou atos ruinosos ao patrimônio público 

municipal. a nova administração que se instalou em 01/01/2013, tem 

encontrado grandes obstáculos na tentativa de regularização dos 

problemas deixados pelo requerido, dentre eles: salários atrasados dos 

funcionários e de fornecedores, falta de prestação de contas de 

convênios, dilapidação do patrimônio público, repasses que vieram para 

um determinado fim e que desapareceram, enfim, o município encontra-se 

em eum verdadeiro caos.

Despacho/Decisão: Vistos (META 2 CNJ).Conforme jurisprudência do STJ 

"é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de 

improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, 

em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra 

Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 22/8/2013). Neste espectro, na ação de 

improbidade administrativa, somente se rejeita a inicial quando ficar 

caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é temerária, ante a 

absoluta inexistência de indícios da prática de ato ímprobo.Isso porque a 

decisão que recebe a inicial da ação civil de improbidade administrativa 

está condicionada apenas à existência de indícios suficientes da prática 

de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 8.429 /92), não comportando a 

análise do mérito em sua inteireza.Assim, constatada a presença de 

indícios suficientes da prática de atos de improbidade por parte dos 

requeridos, consistentes em irregularidades, as quais, em tese, podem ter 

ensejado violação aos princípios da Administração Pública e lesão ao 

erário, deve ser recebida a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429 

/92.Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade 

praticado pelos réus, que será examinado mais detidamente no curso da 

ação, recebo a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público, notadamente diante da "contestação por negativa geral" 

apresentada.CITE-SE O REQUERIDO PARA QUE APRESENTE 

CONTESTAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 

8.429/1.992.E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação 

(indisponibilidade desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) 

ato(s) ímprobo(s)), deixo de designar audiência conciliatória, conforme 

preceitua o Novo CPC.Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista à 

parte autora.Por fim, conclusos. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 11 de dezembro de 2018

Servidor/matricula: Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59054 Nr: 2738-08.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BATISTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 980-91.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.1) NOMEIO a Dra. JANAINA PATRICIA RODRIGUES DINIZ, médica 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional no PSF II – situado à 

Rua Maracanã, s/n, Bairro Alvorada para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 
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conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56549 Nr: 1715-27.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIRENE MOURA DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56827 Nr: 1824-41.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELIS GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 2514-07.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos 

valores envolvidos na demanda, bem como pela insuficiência de 

documentos a comprovar a alegada hipossuficiência, os quais 

demonstram, primo ictu oculi, a deturpação ideológica da previsão legal 

constante do art. 98 do CPC.

 A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de 

acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos 

às ilegalidades sofridas, diariamente. Isso por questão de direito e, 

principalmente, por HUMANIDADE.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, 

ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da 

ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

De outro lado, cumpre esclarecer que a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para recolhimento ao 

final, excetuando-se os casos previstos em lei (AI, TJMT, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

FACULTANDO-SE o parcelamento das custas, conforme previsão contida 

no NCPC.

Int.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 2024-87.2014.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO LOPES DA SILVA, JUSTINA VIEIRA BARROS, 

Delmir Almeida Moreno, Maura Pereira Moreno, Adelio Garcia dos Santos, 

Osmilda Barbosa Freitas Garcia, João Amorim dos Santos, Isabel 

Fernandes Santos de Castro, ESMAEL ALVES SANTANA, JOÃO JOSÉ DA 

SILVA, JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, DEUZELIA DOS SANTOS 

RODRIGUES, Jacqueline Pontes Kohler Salvador, Jonatas Costa Linauer, 

JUCELIA MARCELINO ALVES DA SILVA, MANOEL SOARES DA SILVA, 

ZILDA RIBEIRO GONÇALVES, MANOEL GIL DO NASCIMENTO, GILDA 

TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO, JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, VERA 

LÚCIA LOPES DA SILVA, PEDRO PEREIRA DA FONSECA, VALDERINA 

SOARES CAVALCANTE, JUAREZ PEREIRA DA FONSECA, VALDECI 

LOPES DA SILVA, Luciano Rodrigues de Melo, Kátia Flávia Costa Linauer, 

Grimar Magalhães Pereira de Melo, Sebastião Cândido da Silva, Silvio Barci 

Júnior, EVA PEREIRA LIMA, VALZIM MARIANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaziel Silveira Pires, Ema Kleim Pires, Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, IVANOR JOSÉ LIMA, MARIA 

JOSÉ DE PAIVA LIMA, Fazenda Nacional - A União, JERSON DOMINGOS 

DA SILVA, LUZIA ALVES DA SILVA, MÚCIO ALVES DA SILVA, JUNIA 

COSTA OLIVEIRA ALVES, MARCO TÚLIO MOREIRA, NUCE MARA ALVES 

MOREIRA, Estado de Mato Grosso, Luiz Azevedo Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 682 de 733



OAB:OAB/MT 6883-A, Wolmy Barbosa de Freitas - OAB:10.722 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REQUERIDOS EM LUGAR INCERTO E 

EVENTUAIS INTERESSADOS, Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO dos requeridos em local incerto e eventuais 

interessados.

Despacho/Decisão: Despacho. Vistos. Citem-se os Requeridos e os 

confinantes da área disputada, para que, querendo, apresentem resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 297, com as 

advertências contidas no art. 285, ambos do C.P.C. Citem-se, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar incerto e eventuais 

interessados. Intimem-se, pela via postal, os representantes das 

Fazendas Municipal, Estadual e da União para que manifestem eventual 

interesse, remetendo-lhes as cópias necessárias. Após, abra-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aline Francielle Baptista 

da Silva, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 12 de dezembro de 2018

Servidor/matricula: Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14314 Nr: 651-65.2007.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Felippe Rossette, GILBRAN JOSÉ CAIRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fuad Kairuz Junior, Fuad Sulaiman Kairuz, 

Fabio Kairuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Aulo Augusto Prato - OAB:20166, 

Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460, Renata Dequech - 

OAB:22.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 Vistos.

 Defiro a expedição das cartas precatórias para oitiva das pessoas 

arroladas. Com a vinda, conclusos.

 SECRETARIA: APENSAR OS PROCESSOS 32771, 32772 E 32773, EM 

RAZÃO DA CONEXÃO, A QUAL DESDE JÁ RECONHEÇO.

 Defiro, ainda, o pedido de correção do nome do Requerente, nos moldes 

em que requerido”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55625 Nr: 1339-41.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43281 Nr: 1448-26.2016.811.0079

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONYSIO CARVALHO NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52946 Nr: 140-81.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Gaspar Paschoal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 
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incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53480 Nr: 413-60.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA ANDRADE BERTUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Ao INSS, com envio dos autos, para manifestação acerca de eventual 

julgamento antecipado da lide, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41332 Nr: 642-88.2016.811.0079

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Henrique Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI ALTO XINGU - RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KARULINY ALVES 

JOSEVICIUS - OAB:20264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Postergo a apreciação do pedido liminar porque é medida excepcional e 

demanda a oitiva da parte contrária, eis que não se afigura prudente o 

deferimento de tal medida inaudita altera pars, facultando-se a exibição 

voluntária dos documentos pela parte requerida.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação, EM DATA A SER DEFINIDA PELO SETOR DE 

CONCILIAÇÃO.

 O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51210 Nr: 3087-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSA, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51843 Nr: 3407-95.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 
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especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36784 Nr: 336-56.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA DE MELO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital, bem como conversão em execução extrajudicial.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49569 Nr: 2346-05.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49908 Nr: 2540-05.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE AROLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47131 Nr: 1064-29.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Ribeiro Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 
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ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48114 Nr: 1679-19.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para especificação e requerimento 

das provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da demanda.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52629 Nr: 3769-97.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca 

e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 

14 do art. 3º do DL 911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49668 Nr: 2416-22.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MENDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48362 Nr: 1812-61.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Matias Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49017 Nr: 2081-03.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Pedro da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51839 Nr: 3405-28.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:OAB/DF 21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:OAB/PR 31.694, Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes. Ressalte-se que, tendo em vista o 

acordo entabulado, os bens ou valores, possivelmente constritos, devem 

ser desbloqueados.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49488 Nr: 2311-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Jesus Nunes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:OABMT:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.1) NOMEIO a Dra. JANAINA PATRICIA RODRIGUES DINIZ, médica 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional no PSF II – situado à 

Rua Maracanã, s/n, Bairro Alvorada para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14415 Nr: 765-04.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FELÍCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - 

OAB:17068/O, Aparecida Voine de Souza Neri - OAB:8740-A/MT, 

CARLOS APARECIDO DE ARAÚJO - OAB:44.094 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15110 Nr: 1440-64.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DINIZ TIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 2024-87.2014.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO LOPES DA SILVA, JUSTINA VIEIRA BARROS, 

Delmir Almeida Moreno, Maura Pereira Moreno, Adelio Garcia dos Santos, 

Osmilda Barbosa Freitas Garcia, João Amorim dos Santos, Isabel 

Fernandes Santos de Castro, ESMAEL ALVES SANTANA, JOÃO JOSÉ DA 

SILVA, JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, DEUZELIA DOS SANTOS 

RODRIGUES, Jacqueline Pontes Kohler Salvador, Jonatas Costa Linauer, 

JUCELIA MARCELINO ALVES DA SILVA, MANOEL SOARES DA SILVA, 

ZILDA RIBEIRO GONÇALVES, MANOEL GIL DO NASCIMENTO, GILDA 

TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO, JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, VERA 

LÚCIA LOPES DA SILVA, PEDRO PEREIRA DA FONSECA, VALDERINA 

SOARES CAVALCANTE, JUAREZ PEREIRA DA FONSECA, VALDECI 

LOPES DA SILVA, Luciano Rodrigues de Melo, Kátia Flávia Costa Linauer, 

Grimar Magalhães Pereira de Melo, Sebastião Cândido da Silva, Silvio Barci 

Júnior, EVA PEREIRA LIMA, VALZIM MARIANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaziel Silveira Pires, Ema Kleim Pires, Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, IVANOR JOSÉ LIMA, MARIA 

JOSÉ DE PAIVA LIMA, Fazenda Nacional - A União, JERSON DOMINGOS 

DA SILVA, LUZIA ALVES DA SILVA, MÚCIO ALVES DA SILVA, JUNIA 

COSTA OLIVEIRA ALVES, MARCO TÚLIO MOREIRA, NUCE MARA ALVES 

MOREIRA, Estado de Mato Grosso, Luiz Azevedo Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Wolmy Barbosa de Freitas - OAB:10.722 

OAB/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Em atendimento a determinação de fls. 928, certifico que na presente data 

foi promovida a expedição e afixação do edital de citação de eventuais 

interessados.

 Certifico ainda que os requeridos Ivanor José Lima e Maria José de Paiva 

Lima apresentaram contestação às fls. 842/859, a qual foi impugnada pela 

parte Autora às fls. 906/908.

Com relação aos demais requeridos, certifico que uma vez expedida as 

respectivas Cartas de Citação, não houve a devolução do AR, não 

estando disponível a localização dos códigos de rastreabilidade via 

internet, razão pela qual, na presente data, foi promovido o 

reencaminhamento das correspondências.

 Por fim, impulsiono o feito para abrir vistas dos autos ao Fazenda Pública 

Municipal, conforme delineado na decisão de fls. 928 para manifestar se 

possui interesse no feito.

 Por ora, é o que tenho a certificar.

 O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 2024-87.2014.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO LOPES DA SILVA, JUSTINA VIEIRA BARROS, 

Delmir Almeida Moreno, Maura Pereira Moreno, Adelio Garcia dos Santos, 

Osmilda Barbosa Freitas Garcia, João Amorim dos Santos, Isabel 

Fernandes Santos de Castro, ESMAEL ALVES SANTANA, JOÃO JOSÉ DA 

SILVA, JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, DEUZELIA DOS SANTOS 

RODRIGUES, Jacqueline Pontes Kohler Salvador, Jonatas Costa Linauer, 

JUCELIA MARCELINO ALVES DA SILVA, MANOEL SOARES DA SILVA, 

ZILDA RIBEIRO GONÇALVES, MANOEL GIL DO NASCIMENTO, GILDA 

TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO, JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, VERA 

LÚCIA LOPES DA SILVA, PEDRO PEREIRA DA FONSECA, VALDERINA 

SOARES CAVALCANTE, JUAREZ PEREIRA DA FONSECA, VALDECI 

LOPES DA SILVA, Luciano Rodrigues de Melo, Kátia Flávia Costa Linauer, 

Grimar Magalhães Pereira de Melo, Sebastião Cândido da Silva, Silvio Barci 

Júnior, EVA PEREIRA LIMA, VALZIM MARIANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaziel Silveira Pires, Ema Kleim Pires, Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, IVANOR JOSÉ LIMA, MARIA 

JOSÉ DE PAIVA LIMA, Fazenda Nacional - A União, JERSON DOMINGOS 

DA SILVA, LUZIA ALVES DA SILVA, MÚCIO ALVES DA SILVA, JUNIA 

COSTA OLIVEIRA ALVES, MARCO TÚLIO MOREIRA, NUCE MARA ALVES 

MOREIRA, Estado de Mato Grosso, Luiz Azevedo Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Wolmy Barbosa de Freitas - OAB:10.722 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 671-70.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Observo que a parte autora - quando da faculdade em especificar e 

requerer a produção de provas - pleiteou pela realização de audiência de 

instrução.

 Contudo, verifico que a presente ação foi proposta com pedidos 

alternativos para a concessão de benefícios de aposentadoria por 

invalidez ou amparo social ao deficiente, ambos com requisitos distintos 

para a produção da prova.

 Desta forma e em observância ao princípio da colaboração processual, 

intime-se novamente a parte autora a fim de especificar e requerer as 

provas que pretende produzir no curso do processo, o que deverá ser 

feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31237 Nr: 1318-75.2012.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILENE DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte exequente para se manifestar acerca da resposta de fls. 

88, oriunda do Departamento de Deposito Judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 1250-57.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15776 Nr: 482-44.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Machado Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente a 

se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 112/116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16430 Nr: 1121-62.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente a 

se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 143/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 15274 Nr: 1591-30.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ MACIEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente a 

se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 141/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14147 Nr: 484-48.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte 

requerente/exequente para que se manifeste sobre a informação de fls. 

152 oriunda do Departamento de depósitos Judiciais informando sobre o 

levantamento dos valores em 01/11/2017 alvará n.° 14303.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000124-13.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA FERNANDA BARROS DE CAMPOS (RÉU)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 01/03/2019, às 14h00m (MT)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-88.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ANTONIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERTRUDES RODRIGUES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARCIA DA SILVA OAB - SP0298308A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROGERIO ALVES VIEIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LENISMAR GONTIJO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte ré da decisão judicial de 

ID 16929814 INTIMANDO-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos termos do 

art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000063-89.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARTINS VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBISSANIA DA SILVA FELIX OAB - MT16766/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE 

RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte autora da sentença de ID 

12479830

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-22.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALILIA BETHANIA DINIZ COSTA OAB - MT24317/O (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA OAB - 010.281.991-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte autora da sentença de id 

12479276

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-19.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte ré da decisão judicial de 

id 12476523, Na forma do artigo 513 §2º, o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010018-25.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICE AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT0020480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da requerente para que manifeste 

acerca de petição/documentos acostados pelo réu em id 15428175

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-38.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO DA S BARROS GRAFICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiencia de conciliação para o dia 01/03/2019, às 14h15m (Horário de 

Cuiabá - MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-38.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO DA S BARROS GRAFICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiencia de conciliação para o dia 01/03/2019, às 14h15m (Horário de 

Cuiabá - MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-90.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE DA SILVA CORADO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono do requerente para apresentar o 

novo endereço da parte ré no prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-24.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINA ROSA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN OAB - MT0017252S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audienica de conciliação para 13/03/2019, às 13h00m (horário de Cuiabá - 

MT)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-24.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINA ROSA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN OAB - MT0017252S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audienica de conciliação para 13/03/2019, às 13h00m (horário de Cuiabá - 

MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-21.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA RITA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar os patronos das partes da sentença de ID 

12652806

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-21.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA RITA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar os patronos das partes da sentença de ID 

12652806

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-45.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiencia de conciliação para o dia 13/03/2019, às 13h15m (horário de 

cuiaba)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-45.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiencia de conciliação para o dia 13/03/2019, às 13h15m (horário de 

cuiaba)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-04.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI SOARES DICKMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MANHAES MOREIRA OAB - SP0052677A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 13/03/2019, às 13h30m (horário de 

Cuiabá - MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-04.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI SOARES DICKMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MANHAES MOREIRA OAB - SP0052677A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 13/03/2019, às 13h30m (horário de 

Cuiabá - MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-73.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREZA RITA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da decisão judicial 

vinculada ao expediente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-73.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA RITA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da decisão judicial 

vinculada ao expediente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-73.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA RITA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da decisão judicial 

vinculada ao expediente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-73.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA RITA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da decisão judicial 

vinculada ao expediente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-77.2014.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RUI MACIEL DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIVANE FERREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora para apresentar o 

novo endereço da parte ré no prazo de 10 dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-52.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE BARBOSA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiencia de conciliação para o dia 13/03/2019, às 13h40m (horário de 

Cuiabá - MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-85.2014.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA OAB - SP206638 (ADVOGADO(A))

GUILHERME CESARO DE LIMA OAB - SP288970 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE HENRIQUE DUARTE OAB - SP288652 (ADVOGADO(A))

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito para intimar a patrona da parte autora da 

petição da parte ré de ID 14229223

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-38.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIR SEHN SANTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA OAB - MT8460/O (ADVOGADO(A))

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte reclamante para que se 

manifeste acerca da petição de ID 15487848

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-38.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIR SEHN SANTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA OAB - MT8460/O (ADVOGADO(A))

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte reclamante para que se 

manifeste acerca da petição de ID 15487848

Comarca de Rio Branco
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56641 Nr: 3879-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

27/02/2019 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53424 Nr: 2024-32.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11536 Nr: 839-71.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elizeu Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11537 Nr: 840-56.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Ursolino dos Santos Vittorazzi Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 202-52.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13545 Nr: 207-74.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josué Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13553 Nr: 215-51.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Garcia Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11478 Nr: 773-91.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo de Oliveira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11484 Nr: 778-16.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delvan Bartolomeu de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11527 Nr: 831-94.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonçalves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11541 Nr: 844-93.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eunice Bezerra de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13541 Nr: 203-37.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Xavier Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13547 Nr: 209-44.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42306 Nr: 77-74.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Silvestre de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46151 Nr: 1975-25.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deneir Alves de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:5701/A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54000 Nr: 2384-64.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Zechetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43911 Nr: 769-73.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56150 Nr: 3625-73.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JRdS, RrdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei aduiência de conciliação para o dia 

27/02/2019 às 16:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39558 Nr: 600-23.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61784 Nr: 1313-92.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Sebastião da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Processo n.º 1313-92.2015.811.0032

Código: 61784

Vara Única

Vistos.

No uso de suas atribuições, a defesa do réu Manoel Sebastião da Costa 

interpôs recurso em sentido estrito, cuja tempestividade foi devidamente 

certificada à ref. 154.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso em sentido estrito e suas 

respectivas razões.

 Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do que 

dispõe a parte final do art. 588 do CPP.

Apresentadas as contrarrazões ou não, cerifique-se e voltem os autos 

conclusos para sustentação ou reforma da decisão recorrida, nos termos 

do art. 589, do CPP.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57273 Nr: 1512-51.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, ante a inexistência de seus pressupostos legais, de molde 

que mantenho a sentença outrora exarada incólume, pelos seus próprios 

fundamentos, o que faço com fundamento no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil.Intimem-se as partes.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 11 de 

dezembro de 2018.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57267 Nr: 1509-96.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, ante a inexistência de seus pressupostos legais, de molde 

que mantenho a sentença outrora exarada incólume, pelos seus próprios 

fundamentos, o que faço com fundamento no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil.Intimem-se as partes.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 11 de 

dezembro de 2018.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79713 Nr: 351-64.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais para concessão do 

benefício previdenciário em tela. Desde já designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 17h40 min.Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para que depositem 

o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e que deverão 

comparecer independentemente de intimação.Proceda o diligente gestor 

judicial com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73959 Nr: 1940-28.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI RODRIGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1940-28.2017.811.0032Código nº. 73959Vara 

ÚnicaDECISÃOVistos.Trata-se de Ação Previdenciária para 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez, ajuizada por VALDINEI RODRIGO DA SILVA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do art. 357 do 

Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial em decisão de 

Ref.7, ocasião em que fora deferido o benefício da Gratuidade de Justiça 

à parte autora. Devidamente citada, inclusive com carga/remessa dos 

autos, a autarquia previdenciária apresentou contestação 

(Ref.14).Impugnação à contestação (Ref.18).Considerando a 

imprescindibilidade de perícia médica, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, 
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CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 

1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 (e-mail: 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.Faculta-se às partes a apresentação 

de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos (§1° do art. 465, 

CPC).Assim, não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Com a chegada do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71848 Nr: 747-75.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merentino Cepriano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, Suzye Maria José Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:13.746

 Vistos.

À vista da interposição do recurso de apelação interposto pela defesa e 

diante da certidão de tempestividade do recurso, o recebo.

Intime-se a defesa para que, no prazo de 8 (oito) dias apresente as 

razões recursais e, em seguida, promova-se vista dos autos ao Ministério 

Público para, em igual prazo, apresentar as respectivas contrarrazões. 

remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente 

de nova decisão, com as nossas homenagens, observando-se as 

formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73366 Nr: 1597-32.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdilei Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Considerando a ausência da Defensoria Pública (Ofício nº 

254/2018/GMSS/DPEMT-RO), nomeio como defensor dativo para o ato a 

Dra. REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE – OAB/MT nº 242387-O e condeno 

o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao 

mesmo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os quais fixo em 02 

(dois) URH, em virtude de sua atuação no processo, em consonância com 

a Resolução n. 96/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional de Mato Grosso. Expeça-se certidão de honorários.

Certifique-se a secretaria quanto ao cumprimento da carta precatória para 

inquirição da testemunha VANTUIR RAMOS DIAS, e se for o caso, 

expeça-se ofício ao Juízo deprecado solicitando o cumprimento imediato 

da missiva.

Sem prejuízo, decorrido o prazo de 15 dias sem o aporte da carta 

precatória cumprida, considerando que já foi realizada a inquirição de 

todas as demais testemunhas, bem como já foi colhido o interrogatório do 

réu, e considerando que este encontra-se preso, o que, à evidencia 

demanda uma maior celeridade jurisdicional, abram-se vista dos autos ao 

Ministério Público, em seguida, a Defensoria Pública para apresentarem 

alegações finais.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79096 Nr: 81-40.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciele Elias Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27 de fevereiro de 2019, às 16h00min.Ressalto que as testemunhas que 

deporão em juízo deverão comparecer independentemente de 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.Rosário Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73633 Nr: 1768-86.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINA FRANCISCA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..]Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de fevereiro de 2019, às 17h40min.Ressalto que as testemunhas que 

deporão em juízo deverão comparecer independentemente de 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.Rosário Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77840 Nr: 3977-28.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN BULHÕES DE LIMA, Arnaldo de 

Barros Amaro, Diego Monge de Souza Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Everton Henrique de 

Moraes Barradas - OAB:21176, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:15447, Wesley Robert Amorim - OAB:6.610

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, RELAXO a 

prisão do acusado WILLIAN BULHÕES DE LIMA, a fim de que seja 

imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso, mediante a imposição da seguinte medida cautelar:a- Proibição de 

se aproximar e de entrar em contato com as vítimas ou qualquer 

testemunha, por qualquer meio, até o deslinde final da ação penal.b- 

Recolhimento domiciliar no período compreendido entre às 20h até às 06h 

do dia seguinte, devendo permanecer recolhido em casa durante os finais 

de semana e feriados, exceto em razão de trabalho, e/ou para frequentar 

cultos religiosos, pelo tempo estritamente necessário.c-Utilização de 

tornozeleira eletrônica, para fins de monitoramento das condições acima, a 

ser instalada na Cadeia Pública de Rosário Oeste-MT. Consigne-se que a 

eventual falta do equipamento não será óbice à liberdade do acusado, que 

deverá ser notificado por qualquer meio pela direção da unidade prisional 

para instalação assim que o equipamento estiver disponível, de tudo 

informando a este juízo. Sirva-se o presente como ALVARÁ DE SOLTURA 

e OFÍCIO. Façam-se as intimações necessárias.Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério 

Público e à defesa.Aguarde-se o cumprimento da carta precatória 
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expedida para inquirição da testemunha Geisivânia. Com o aporte da CP, e 

após a chegada do laudo pericial e respostas dos ofícios encaminhados 

às operadoras de telefonia, abram-se vistas dos autos ao Ministério 

Público, e em seguida, intime-se as defesas dos réus, para que 

apresentem suas alegações finais.Comunique-se o eminente 

Desembargador relator do HC nº 1014018-02.2018.8.11.0000, impetrado 

perante a Colenda Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, sobre a presente decisão.Às providências.Rosário 

Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60507 Nr: 813-26.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clotilde Espindola de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pleito de expedição do 

alvará em favor da patrona da parte autora.

Após, arquivem-se definitivamente os autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75871 Nr: 2891-22.2017.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2891-22.2017.811.0032

Código n.º 75871

Vara Única

SENTENÇA

 Vistos.

Cuida-se de Pedido de Alvará Judicial formulado por ANA PAULA DE 

MATOS, com o desiderato de promover o levantamento dos valores 

deixados pelo de cujus PAULINA MIGUEL DE MATOS, já qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/15.

Inicial recebida à fl. 04.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

De acordo com a Lei 6.858 de 24 de novembro de 1980, em seu artigo 1º, 

os sucessores definidos pelo Código Civil, são aptos a realizar a 

solicitação, como também excepcionalmente, o Ministério Público poderá 

fazer o pedido quando não houver sucessores, ou estes não tiverem 

condições por algum motivo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido da 

Requerente merece acolhida. Isso porque os fatos narrados estão em 

estrita consonância com os documentos acostados aos autos. Ademais, 

não adveio qualquer informação acerca da existência de outros 

sucessores legítimos.

ANTE O EXPOSTO, forte nos fundamentos alhures JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na exordial para determinar a expedição de Alvará em 

nome da autora, para que proceda ao levantamento de valores existentes 

junto à Caixa Econômica Federal, depositados em nome do de cujus 

PAULINA MIGUEL DE MATOS, devidamente acrescidos de todas as 

vantagens resultantes de juros e correção monetária, com posterior 

encerramento da referida conta.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20220 Nr: 1079-91.2007.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Donizete da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Catiste Tenorio - 

OAB:OAB/MT 16.331

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação Penal, em desfavor de Osvaldo Donizete da Mata pelo 

crime tipificado no art. 180 do Código Penal, ocorrido no dia 27 de junho de 

2007.

Recebimento da denúncia em 21 de março de 2011 (fls. 87).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a declaração da 

extinção da punibilidade diante da ocorrência da prescrição retroativa.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Pois bem. Ao analisar o crime imputado ao acusado, percebo que 

eventuais penas aplicadas serão inferiores à 04 anos, logo o prazo 

prescricional será de 8 anos consoante a regra do art. 109, IV, do CP, 

assim, como já se passaram mais de 07 anos do recebimento da denúncia 

até o presente momento, esse processo está virtualmente prescrito, não 

tendo necessidade de continuar.

É certo que a jurisprudência brasileira tende a não reconhecer o instituto 

em voga; contudo, em nosso sentir, demandas como esta, fadadas ao 

insucesso, devem ser extirpadas dos já abarrotados Cartórios Judiciais, 

pena de gasto desnecessário de dinheiro público.

Diante do exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, DECRETO a 

prescrição virtual da pretensão punitiva estatal em favor do requerido, 

devidamente qualificado nos autos. Via de consequência, com lastro no 

art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO extinta sua punibilidade.

Sem custas, sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e 

anotações de estilo.

 Ciência ao MP. Desnecessária a intimação do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 1940-38.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carivaldo Gualberto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Promova-se vista dos autos à DPE para que se manifeste acerca do 

cálculo de pena.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27951 Nr: 837-93.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 S E N T E N Ç A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 696 de 733



Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime 

descrito no artigo 147, caput, do Código Penal.

 Compulsando os autos, reconheço a ocorrência da extinção da 

punibilidade com finco na ocorrência da prescrição.

Fundamento e decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que a 

declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime penal investigado 

no caderno informativo é medida que se impõe, diante do reconhecimento 

da prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos.

Com efeito, considerando que o preceito secundário do delito descrito no 

artigo 147, do Código Penal, prevê pena máxima de 06 (seis) meses, 

tem-se que os respectivos prazos prescricionais já ocorreram conforme 

dispõe o art. 109, VI, do Código Penal.

 Ora, no caso, é inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, porquanto o fato do crime é datado de 20/05/2011, 

decorrendo mais de 07 (sete) anos da prática do crime, sem que tenha 

tido uma resposta estatal.

Assim, consigno que durante este interstício temporal não ocorreu 

nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, 

capaz de obstar o reconhecimento da prescrição do delito nesta 

sentença.

Ademais, ainda que o Estado venha a proferir um decreto condenatório, 

nenhuma aplicação prática possuiria, eis que não teria a força de título 

executivo, ante a insofismável ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de DAVI MANOEL DA 

SILVA, com fundamento nos artigos 107, IV do Código Penal, extinguindo e 

arquivando o presente feito, face ao decurso do lapso temporal da 

pretensão punitiva do Estado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82504 Nr: 2097-64.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa das Dores Figueira Barbosa, José 

Severino Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

Requerente/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a 

retirada Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-22.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARGARIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

8010349-22.2015.8.11.0032 REQUERENTE: MARILZA MARGARIDA DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença outrora proferida, DETERMINO a imediata expedição 

de Alvará em favor do patrono da parte vencedora, caso tenha poderes 

específicos, ou, em sua falta, diretamente ao seu beneficiário, para fim de 

levantamento dos valores depositados judicialmente. Cumprida a 

determinação supra, arquivem-se os autos procedendo-se às anotações 

e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67700 Nr: 1451-64.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CASSIANO DE MORAES, ELIETE MARIA DE 

ALMEIDA, ROSALVO GOMES DA SILVA, JERCY GOMES DA SILVA, LEDA 

LEITE MOREIRA, MOISÉS PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Garcia Pereira da Silva 

- OAB:16.806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9395 Nr: 1368-92.2006.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ferreira Cavalvante - 

OAB:2.283MT

 Vistos etc.

Defiro o desarquivamento, bem como a gratuidade de justiça.

Remetam-se os autos à DPE, prazo de 10 (dez) dias.

Após, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65721 Nr: 577-79.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP SERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente e suspendo a presente execução fiscal, nos 

termos do art. 40 da Lei 6830/80.

Ao arquivo, sem baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37265 Nr: 425-36.2010.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONE GLORIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de fl. 112.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7223 Nr: 719-64.2005.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINDO ROMÃO DA SILVA, CATARINA IVONETE 

DA FONSECA RIBEIRO, CATARINA RIBEIRO, DEUZINETE FERREIRA DE 

SOUZA, DEVANIL ELENA DE MATOS COSTA, EDSON RIBEIRO, GERMANO 

DOMINGOS DE AMORIM, ELVIRA MONICA DE MELO, IVONE JESUS DA 

SILVA CORRÊA, EGIDIO DE JESUS, ELOI FERMINO DE MORAES COSTA, 

GREGÓRIA PAULINA DA SILVA, IRONICIO JOSÉ VIEIRA, IZALTINA DA 

COSTA FONSECA, JOÃO DIAS DA CRUZ, ALVINA DA SILVA ALMEIDA, 

JOÃO PINTO DE ARRUDA, ANILDO SANTANA DE MORAES FILHO, 

AGUINALDO CUNHA DE CARVALHO, ANTONIO JOÃO TEIXEIRA, JOÃO 

BATISTA DE AMORIM SANTOS, ALBERTINA FERREIRA DE SOUSA, 

ALMERINDA DIAS DA CRUZ, ANTONIA ALZERINA DA SILVA 

ALCÂNTARA, ANTONIETA ROSA CUNHA DE CARVALHO, ANTÔNIO 

AMARO DE MATOS, ANTONIO BISPO DA ROSA, ARISTIDES BENEDITO DA 

SILVA, ATAÍDE LEOCÁDIO DE ARRUDA, BEBIANA DE MIRANDA ARRUDA, 

MANOEL NUNES DE MORAES, MARIA DOS ANJOS DE MIRANDA, MARIA 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA, MANOEL DE ALCÂNTARA, JOAQUIM MARTIM 

DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO DE SOUSA, CARLOS 

ROBERTO CORREIA, MARIONEI BENEDITO DE ARRUDA, MANOEL 

SANTANA DE JESUS, BENTO ALVES DE ARRUDA, CARLOS DE MORAES, 

JOSÉ ABÍLIO VIANA, JOSÉ ROBERTO DIAS DA CRUZ, JOSEFINA LAURA 

DA FONSECA RIBEIRO, JUCILENE APARECIDA DOS REIS SILVA, JULIA 

MARTINS DE OLIVEIRA SILVA, LEOPOLDINO ROQUE VIANA, LUZIANO DE 

MORAES, MARIA DIAS DA CONCEIÇÃO, MARIA HELENA PEIXOTO DA 

SILVA, MARIA MARCOLINA DA SILVA, MARIA ROMANA NARDES DA 

SILVA, MILTON ALVES DE SOUZA, NEDERSON DE SÁ TAPAJÓS, 

NEUZENIR TELES DE LIMA, PAULO RAMOS, PEDRO BATISTA LUIZ, PEDRO 

LEOCÁDIO DE ARRUDA NETO, PRISLAYNE BRITO BARBOSA, RODRIGO 

JUNIOR PADILHA, ROSIMERE DE SOUSA CARDOSO, SEBASTIANA DE 

MAGALHÃES, THOMAZ ALINOR DE MORAES, SILVANE DE MORAES, 

TEREZO SANTANA DE MIRANDA, TEREZA LEOCÁDIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL, CLAUDIO SEVERINO LEAL, AIGO 

CUNHA DE MORAES, SISTEMA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

INTEGRANTES DO BANCOOB - SICOOB MT MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Gonçalves da Silva - 

OAB:4181, Antônio Luiz Neves Gomes - OAB:17.234/MT, Carlos 

Ricardi de Souza Pizzatto - OAB:8566, César Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT, Jane Rodrigues Barros - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658, Andressa Calvoso de Carvalho de Mendonça - 

OAB:6173, Daniely Rodrigues de Castro - OAB:24.422-O, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, Ivanowa Raposo 

Quintela Taques - OAB:5.379, Mário Lúcio Franco Pedrosa - 

OAB:5746, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659, Roberto 

Cavalcanti Batista - OAB:5868/Mt

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao E. TJMT.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58688 Nr: 1134-03.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ADOLFO BIBAS, MONICA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA DA CRUZ, THIAGO 

DUARTE RIGOTTI, SILVIO DE ARRUDA CAMPOS, LIVIA DUARTE RIGOTTI, 

ERICA PATRICIO CUNHA DA SILVA RIGOTTI, Espólio de BENEDITO 

DUARTE, MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS DE ARRUDA, SEBASTIÃO DE 

ARRUDA E SILVA, JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA, ENIL DE 

ARRUDA E SILVA, MERENICE DE ARRUDA E SILVA, FRANC MENES DIAS 

DE SOUZA, ANA MARIA DUARTE SILVA, BRIGIDA DA CONCEIÇÃO 

RODRIGUES DIAS DE SOUZA, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

- INTERMAT, REGINALDO ALVES DO BONFIM, OLIVIO MONTEIRO DA 

SILVA, ALADI MARQUES, NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, 

NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, JESUINO DE ARRUA E SILVA, 

EUNICE DUARTE, LUZIA ALVES DE BONFIM, BENEDITA DOMINGAS DE 

FRANÇA, JOSE CORREA DA COSTA, GERALDO RIGOTTI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Mattioni - OAB:6678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0, Elaine Freire Alves - OAB:12952, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de busca e apreensão dos procedimentos 

administrativos de concessão de terras rurais da região denominada 

“Córrego de Bebê”, a ser cumprido junto ao INTERMAT.

Cumpra-se.

Ciência à DPE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 3707 Nr: 785-49.2002.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA CRUZ SOBRINHO, MARCELO 

CARDOSO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

1. Certifique-se quanto à baixa do mandado de prisão do acusado Marcelo 

da Cruz Sobrinho, eis que concedida a liberdade provisória (fl. 467), 

alvará expedido à fl. 470 e cumprido a fl. 478.

 Ademais, há informação de que a unidade prisional se recusa a cumprir o 

alvará de prisão já expedido nos autos, pelo grande decurso de tempo. 

Assim, DETERMINO nova expedição de alvará.

2. Com razão a DPE.

 O prazo da intimação da sentença no caso em apreço deve ser de 90 

(noventa) dias, conforme determina o art. 392, § 1º do CPP.

Portanto, torno sem efeito a anterior intimação do acusado Marcelo da 

Cruz Sobrinho.

 Assim, publique-se o referido edital.

 3. RECEBO o recurso de apelação interposto pela DPE em favor do 

acusado Marcelo da Cruz Sobrinho.

 Abra-se vista dos autos ao MPE para contrarrazões.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6973 Nr: 385-30.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao INSS para manifestação quanto ao cálculo 

apresentado.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7211 Nr: 717-94.2005.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY RITA DE LIMA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da Fazenda Nacional.

Intime-se a exequente a colacionar nos autos os valores atualizados, bem 

como, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em termos de 

prosseguimento.

Cumpra-se, remetendo-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59994 Nr: 1301-20.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO DOMINGOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face de paulino Domingos Nogueira, ambos qualificadas nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na prefacial.

A Exequente noticiou o cancelamento da CDA, requerendo a desistência 

da ação (fls. 13).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de desistência da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Cumpre ressaltar que tal medida não onera nenhuma das partes, conforme 

prevê o art. 26 da Lei n. 6830/80, in verbis:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.

DISPOSITIVO.

Isto posto, pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda 

proposta pela Fazenda Pública Estadual, à luz do art. 485, VIII do novo 

Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10145 Nr: 585-66.2007.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO CONSTRUÇÕES E OBRAS DE 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Pio da Silva 

Campos - OAB:7202/MT

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, CONHEÇO 

PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade aforada pela executada 

para analisar a questão atinente a prescrição, contudo, no seu mérito, 

NEGO-LHE PROVIMENTO. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

redirecionamento requerido pela Fazenda Pública Nacional, pela alteração 

do quadro societário entre a data do fato gerador e a dissolução 

irregular.Intimem-se a Fazenda Pública em termos de prosseguimento da 

execução.Intime-se a requerida através do seu patrono (DJE).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 35673 Nr: 1483-11.2009.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS LEONEL PEREIRA, VALDIR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Pereira Cardoso Filho 

- OAB:5705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso da Costa 

Ribeiro - OAB:1417/MT, Regiane Alves da Cunha - OAB:7712/MT

 Vistos etc.

Fls. 417/418-verso: INDEFIRO o pedido de declaração da deserção do 

recurso, vez que tal providência cabe ao Juízo ad quem.

Portanto, e conforme já determinado, REMTAM-SE os autos ao E. TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39239 Nr: 885-23.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DIAS DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123/PR

 Vistos etc.

Intime-se o requerido para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 640-07.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 Vistos etc.

1. Ante a concordância da requerente com os valores apresentados pelo 

executado, EXPEÇA-SE o respectivo RPV.

 2. Ante o trabalho prestado pela defensora dativa, FIXO, a título de 

honorários advocatícios, a quantia de 03 (três) URH’s.

Expeça-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62909 Nr: 72-88.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA., MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. P. DE CASTRO FILHO & CIA LTDA, VALDIR 

PEREIRA DE CASTRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Dreyer - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Esposito - OAB:4531/MT

 Vistos etc.

Fls. 78-80: INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu advogado (art. 513, 
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§2º, inciso I, do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o débito 

no valor indicado, sob pena de multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC./2015.

Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer acerca da quitação do débito.

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10536 Nr: 947-68.2007.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RITA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Alves da Cunha - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução 

opostos pela parte embargante/executada e, pelas razões anteriormente 

expostas e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte Embargante 

no que tange às parcelas vencidas devidas à parte Autora e seu 

causídico, conforme cálculos de fls. 105v–106v, para EXCLUIR a multa 

diária anteriormente arbitrada e consequentemente improceder a sua 

cobrança, bem como ATRIBUIR o dia 13/12/2015 como data limite para 

cobranças das parcelas em atraso; e, a título de juros moratórios, 

DETERMINAR a aplicação da porcentagem atribuída acórdão. Por 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito.Sem custas e 

honorários uma vez que a parte Embargada é beneficiária da Justiça 

Gratuita.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da 

exceção prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do CPC/2015. Dessa forma, 

decorrido o prazo para recursos voluntários, arquive-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65180 Nr: 491-11.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS JACINTO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Intime-se a parte Autora/Impugnado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste, acerca da impugnação à Execução de fls. 120-122.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88275 Nr: 1739-36.2018.811.0053

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (VALOR R$ 

445,00) no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de complementação de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

diligencias > emissão de guia complementação de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86014 Nr: 780-65.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE BORROMEU DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (VALOR R$ 

455,00) no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de complementação de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

diligencias > emissão de guia complementação de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84334 Nr: 74-82.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARMO DA SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (VALOR 

R$355,00)no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de complementação de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

diligencias > emissão de guia complementação de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74138 Nr: 1663-17.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O, Eduardo Schnell Nothen Junior - OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/O, Ruth Aiardes - OAB:15463

 Vistos etc.

Designo audiência de concliação para o dia 01 de abril de 2019, às 

15h00min.

Intimem-se as partes.

O pedido de prisão será análisado após a referida audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86825 Nr: 1127-98.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não há informação quanto a realização da audiência de conciliação, 

motivo pelo qual DESIGNO nova audiêcia para o dia 01 de abril de 2019, às 

14h00min.

No mais, cumpra-se a decisão inicial.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 2132-92.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MARIA DA SILVA, ROSENDO ALVES DA 

SILVA NETO, MEYRE APARECIDA FONSECA DE SOUZA, EVALDO 

CATARINO DA FONSECA, VALDEVIRA GOMES RODRIGUES, JANAINA 

PATRICIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes autoras 

aduzindo erro material.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão os embargantes, contudo, o erro material não interfere no 

mérito da demanda.

A ação foi proposta por Orlanda Maria da Silva, Rosendo Alves da Silva 

Neto, Valdevira Gomes Rodrigues, Meyre Aparecida Fonseca de Souza, 

Janaina Patricia de Arruda Almeida e Evaldo Catarino da Fonseca em face 

do município de Santo Antônio de Leverger.

A sentença foi prolatada, julgado o mérito procedente em favor de 

Valdevira Gomes Rodrigues, Evaldo Catarino Da Fonseca e Meyre 

Aparecida Fonseca.

 Por outro lado, foi proferida sentença de improcedência em favor de 

Eduardo Belmiro Da Silva, Rosendo Alves Da Silva Neto, Janaina Patricia 

De Arruda Almeida e Maria Da Silva.

Como bem apontado pelo embargante, inexiste a pessoa de Eduardo 

Belmiro Da Silva e Maria Da Silva nestes autos, contudo, infere-se tratar 

de mero erro material.

Assim, onde se lê Eduardo Belmiro Da Silva, LEIA-SE Evaldo Catarino da 

Fonseca, e, onde se lê Maria Da Silva, LEIA-SE Orlanda Maria da Silva.

 Ressalto que tal erro material não interfere no mérito da decisão, restando 

irretocável nos demais pontos,

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para corrigir o erro material dos nomes das partes, para que 

onde se lê Eduardo Belmiro Da Silva, LEIA-SE Evaldo Catarino da Fonseca, 

e, onde se lê Maria Da Silva, LEIA-SE Orlanda Maria da Silva.

Considerando que o mérito da ação não foi alterado, deixo de abrir vista 

ao ente da administração pública.

Por outro lado, INTIME-SE o autor para, querendo, apresente 

contrarrazões ao recurso interposto pelo requerido.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73400 Nr: 1324-58.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o desarquivamento do feito.

2. Expeça-se ofício para a empresa que emprega o requerido (dados à 

Ref: 38), para que proceda o desconto em folha dos alimentos devidos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Ciência à DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70021 Nr: 1363-89.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE APARECIDA GOMES 

MARCONDE - OAB:23290/O

 Vistos etc.

Autorizo o reeducando a viajar no período postulado.

 Deverá o requerido apresentar-se no dia sequente ao seu retorno.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89011 Nr: 2076-25.2018.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX DE MORAES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE MORAIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de interdição movida por Alex de Moraes em face de 

Alessandro de Morais Costa, ambos qualificados nos autos, onde 

argumenta ser irmão do requerido, bem como alega que este é portador de 

Síndrome Mental (CID F79, CID F99) e Epilepsia (CID G40), estando 

incapacitada para o exercício dos atos da vida civil.

Foi indeferida a justiça gratuita, tendo a parte autora juntado o 

comprovante de pagamento.

Vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como se sabe, para concessão da tutela provisória, a lei exige a 

concorrência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito bem 

como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, tenho que ambos os requisitos para concessão da tutela 

provisória de urgência encontram-se presentes. Os fatos são 

verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação qual se 

encontra a parte requerida, neste sentido temos o atestado médico, onde 

se verifica que a requerida é portadora de moléstia, e que necessita de 

cuidados especiais diariamente.

Tais documentos evidenciam a verossimilhança das alegações, 

reclamadas pela lei para concessão de liminar.

O perigo de dano parece inescondível. Isto porque, como verifica-se pela 

documentação juntada aos autos, a requerida encontra-se totalmente 

dependente dos familiares para a prática dos atos da vida civil.

Em suma, a junção de todos estes fatos evidencia a necessidade da 

concessão da tutela provisória.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, CONCEDO TUTELA 

PROVISÓRIA para deferir a curatela provisória do requerido Alessandro 

de Morais Costa ao seu irmão, o Sr. Alex de Moraes.

Expeça-se o respectivo termo de compromisso.

Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos do disposto no art. 751 

do CPC, para comparecer à audiência que designo para o dia 02 de abril 

de 2019, às 15h30min.

Intimem-se às partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87723 Nr: 1509-91.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANNA KELLY DA SILVA COSTA 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ANGULO - 

OAB:19028/O

 Vistos etc.

Tratando-se apenas de cumprimento de medida liminar proferida por outro 

Juízo, e, sendo realizada a busca e apreensão do bem nesta comarca de 

Santo Antônio de Leverger/MT, DETERMINO seja comunicado àquele Juízo 

sobre a presente, encaminhando-se cópia integral desta demanda.

No mais, as questões deduzidas pela parte requerida devem ser 

analisadas pelo juiz natural da causa, pois, como dito, trata-se esta medida 

de apenas cumprimento da liminar proferida (Dec. Lei nº 911/69, art. 3º, § 

12).

Remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89159 Nr: 2167-18.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Comprovada documentalmente a filiação entre os menores e a Requerida, 

considerando a ausência de comprovação dos rendimentos da 

demandada, FIXO, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente - à 

escassez de provas dos proventos do demandado -, que atualmente 

correspondente à R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), devidos a partir da citação, devendo ser pagos até o dia 10 

(dez) de cada mês diretamente a genitora do(a) infante, mediante recibo 

ou depósito em conta bancária a ser informada pela representante legal 

do(a) menor.Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 01 de abril de 

2019, às 14h00 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 

695 CPC) para comparecer, portando os documentos pessoais, com a 

observância de que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo 

assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º 

art. 695 CPC). A ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da 

justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme 

previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se 

não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). .

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-08.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000729-08.2016.8.11.0053. REQUERENTE: JOAO AUGUSTO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos etc. MANIFESTE-SE parte requerente acerca dos embargos de 

declaração opostos. Prazo de (05) cinco dias. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000453-74.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LIMA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000453-74.2016.8.11.0053. REQUERENTE: VINICIUS LIMA DA 

CUNHA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. 

MANIFESTE-SE a parte requerente acerca dos embargos de declaração 

opostos. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001193-61.2018.8.11.0053. REQUERENTE: VAGNER 

PEDROSO DA SILVA REQUERIDO: ATACADAO S.A. Vistos etc. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, para o dia 

21.02.2019 às 14h30min. As partes deverão trazer suas respectivas 

testemunhas independentemente de intimação, à luz dos princípios da 

simplicidade, informalidade e celeridade (Lei n.º 9099/95). O não 

comparecimento das testemunhas ensejará a presunção de desistência 

em sua oitiva. A ausência da parte requerente culminará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. A ausência da parte requerida 

culminará na decretação de sua revelia. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001193-61.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VAGNER PEDROSO DA 

SILVA Endereço: Leverger, 21, Jd. Santo Antônio, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ATACADAO 

S.A. Endereço: ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 6944, - LADO ÍMPAR, SAO 

JOSE, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-505 Senhor(a): VAGNER PEDROSO DA 

SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Data: 

21/02/2019 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001193-61.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VAGNER PEDROSO DA 

SILVA Endereço: Leverger, 21, Jd. Santo Antônio, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ATACADAO 

S.A. Endereço: ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 6944, - LADO ÍMPAR, SAO 

JOSE, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-505 Senhor(a): REQUERIDO: 

ATACADAO S.A. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO Data: 21/02/2019 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-42.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 12 de dezembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA CELESTINA NUNES SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001207-45.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 177,36 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VICTORIA CELESTINA NUNES SALGUEIRO Endereço: Rua Peixinho, 

S/N, Peixinho, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): VICTORIA CELESTINA NUNES SALGUEIRO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/02/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-77.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIXON VENINO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do executado para pagar o valor a que foi 

condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa 

de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Santo Antônio do 

Leverger, 12 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11446 Nr: 481-40.2008.811.0053

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerginaldo Almeida Cruz - 

OAB:10598/MT, Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

 INDEFIRO o pedido de realização de penhora em desfavor do executado, 

pois este magistrado entende ser necessário a prévia citação/intimação do 

executado para a aplicação de tal dispositivo.INDEFIRO a intimação da 

parte executada via diário Oficial ou por causídico que não detém 

procuração devidamente acostada aos autos.Desta feita, INTIME-SE o 

Executado, dos nos termos da decisão de fls. 164, no endereço indicado 

às fls. 175v, mediante AR.Cumpra-se.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-60.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE LIMA AMORIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001497-60.2018.8.11.0053. INTERESSADO: RONALDO DE LIMA AMORIM 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada 

por RONALDO DE LIMA AMORIM em face de BANCO PAN S/A. Extrai-se 

da prefacial que a parte requerente descobriu que um empréstimo tinha 

sido realizado em seu nome. Tarja de ilegal e abusivo, pois que não 

avençou este contrato. Com lastro nestas premissas, postula a parte 

requerente pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que a 

parte requerida abstenha-se de praticar novos descontos. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é 

cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar 

os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados 

pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o 

pedido estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo requerente. 

Outrossim, in casu, impende lembrar a incidência das normas 

consumeiristas. Assim, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

requerente. Ainda que assim não fosse, seria mister a concessão da 

liminar, em vista da alegação de fato negativo por parte do requerente (de 

que não contratou o empréstimo). Como é cediço, mostra-se deveras 

dificultoso a comprovação de fatos negativos absolutos. O risco de grave 

dano parece inescondível. Isto porque o desconto no benefício 

previdenciário da parte requerida poderá culminar em privações 

desnecessárias. Sendo assim, também se encontra presente o risco de 

grave dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pelo 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido, para DETERMINAR à parte requerida abstenha-se de praticar 

novos descontos, referente ao suposto contrato avençado com a parte 

requerente. Face ao reduzido número de Servidores e excesso de 

trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. No mais, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. CITEM-SE as partes reclamadas, por meio de carta, que deverá 

ser enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste 

na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo 

para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 11 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-23.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ZUCARMO SANTANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001202-23.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ZUCARMO SANTANA DIAS 

DA SILVA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se ao exame do mérito da lide. E, desde logo, denota-se que o crivo 

é de procedência. Com efeito, restaram alguns fatos incontroversos nesta 

demanda, já que aludidos na exordial e não impugnados na defesa: i) o 

fato da parte requerente ter parado seu veículo no estacionamento 

fornecido pela requerida; ii) o furto ocorrido em seu veículo; e, iii) a 

subtração dos pertences da parte requerente. Sob este prisma, a Súmula 

n.º 130 do colendo STJ é assente em afirmar que: “A EMPRESA 

RESPONDE, PERANTE O CLIENTE, PELA REPARAÇÃO DE DANO OU 

FURTO DE VEICULO OCORRIDOS EM SEU ESTACIONAMENTO”. É mais do 

cediço o entendimento de que os fornecedores de serviços incluem em 

seus preços, o valor do estacionamento, sendo, portanto, responsável por 

eventuais sinistrios. Destarte, parece hialina a responsabilidade da parte 

requerida conquanto à reparação do dano. Em sua longa defesa, a parte 

requerida não conseguiu demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou 

modificativos do direito do autor (CPC, art. 373, II), razão pela qual deve 

responder pela sua inação. Isso sem contar a inversão do encargo 

probatório, que milita em favor da parte requerente (CDC, art. 6° VIII). Sob 

esta ótica, a condenação da parte requerida em danos materiais 

mostra-se mister. Os danos redundam em R$ 3.700,00 (três mil e 

setecentos). Ao contrário do que alude a parte requerida, os danos 

materiais restaram devidamente comprovados, pelos documentos trazidos 

aos autos. Os danos morais também são devidos. São fatos que 

ultrapassam, em muito, os meros dissabores e merecem carrear a devida 

sanção. Afinal, a parte requerente viu-se privada de um bem, por inércia 

injustificada da parte requerida. “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR 

DE VEÍCULO PARADO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - 

DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS - INDENIZAÇÕES DEVIDAS - APELAÇÃO PROVIDA - 

SENTENÇA REFORMADA.O estabelecimento comercial que oferece os 

serviços de estacionamento, responde pelos danos causados em suas 

dependências, porquanto responsável pela guarda e vigilância (Sumula 

130 do STJ).A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração 

do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à 

procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do 

critério da razoabilidade” (Ap 21413/2018, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE OBJETOS 

NO INTERIOR DE VEÍCULO PARADO EM ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - DANO MORAL E 

MATERIAL CONFIGURADOS - INDENIZAÇÕES DEVIDAS - APELAÇÃO 

PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.O estabelecimento comercial que 

oferece os serviços de estacionamento, responde pelos danos causados 

em suas dependências, porquanto responsável pela guarda e vigilância 

(Sumula 130 do STJ).A ação de indenização tem por pressuposto a 

demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, 

levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor 

dentro do critério da razoabilidade” (Ap 21413/2018, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). Os danos morais importam em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

ZUCARMO SANTANA DIAS DA SILVA em face de SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, para: (i) condenar a parte requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos), a título de 

danos materiais; e, (ii) condenar a parte requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e 

incidir juros de um por cento desde a data da prolação desta sentença. 

Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80725 Nr: 2715-22.2017.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI, ELCINIO RODRIGUES DE FARIA, DUANE RODRIGUES DE 

SOUZA FARIA, RODRIGO DE SOUZA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2715-22.2017.811.0039

CÓDIGO 80725

Vistos em Correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC.

 Após, intimem-se os devedores, na pessoa de seu advogado, que este 

tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em 

não efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o 

disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa 

incidirá sobre o restante.

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte 

exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 206-89.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CIRILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041

 AUTOS Nº 206-89.2015.811.0039

CÓDIGO 59661

Vistos.

Tendo em vista a manifestação Defensiva de ref. 231, CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria deste Juízo quanto à data da prisão do reeducando nos autos 

da ação penal originária de Código 23758, bem como se proceda com a 

juntada do cumprimento do mandado de prisão expedido.

Caso o dia da prisão seja diverso da data constante no cálculo de pena 

(ref. 187), PROCEDA-SE a Secretaria com a realização de novo cálculo de 

pena, para o fim de retificar a data do cumprimento do mandado de prisão 

de JOSÉ CIRILO DA SILVA.

Após, vistas partes para manifestação, iniciando-se pela Defesa.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62917 Nr: 1159-53.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. SOUZA MOREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:17147/O

 Vistos.

DETERMINO a baixa definitiva, arquivando-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65358 Nr: 2050-74.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA DE BARROS FABRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2050-74.2015.811.0039.

Código nº. 65358.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66777 Nr: 82-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR PERES PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 82-72.2016.811.0039

CÓDIGO 66777

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por IVANIR PERES PRIETO 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Cálculo atualizado, conforme apresentado pela parte autora (ref. 66).

Ciente a parte requerida sem imposição quanto ao cálculo apresentado 

(ref. 77).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente atualizou o cálculo às fls. 

111. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 27.415,36 (vinte e sete mil, quatrocentos e 

quinze reais e, trinta e seis centavos) referente às verbas pretéritas e, R$ 

2.741,54 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e, cinquenta e quatro 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

27.415,36 (vinte e sete mil, quatrocentos e quinze reais e, trinta e seis 

centavos) referente às verbas pretéritas e, R$ 2.741,54 (dois mil, 

setecentos e quarenta e um reais e, cinquenta e quatro centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65691 Nr: 2179-79.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2179-79.2015.811.0039.

CÓDIGO 65691.

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71157 Nr: 1720-43.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 AUTOS Nº 1720-43.2016.811.0039

CÓDIGO 71157

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ORIVALDO BORTOLIN 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Cálculo atualizado, conforme apresentado pela parte autora (ref. 68).

Ciente a parte requerida sem imposição quanto ao calculo apresentado 

(ref. 80).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente atualizou o cálculo às fls. 

113. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 23.006,27 (vinte e três mil e seis reais e, 

vinte e sete centavos) referente às verbas pretéritas e, R$ 2.213,54 (dois 

mil, duzentos e treze reais e, cinquenta e quatro centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

23.006,27 (vinte e três mil e seis reais e, vinte e sete centavos) referente 

às verbas pretéritas e, R$ 2.213,54 (dois mil, duzentos e treze reais e, 

cinquenta e quatro centavos) referentes aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72762 Nr: 2558-83.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA TOSI SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, 

LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, Rodolfo Marconi 

Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período 

de 24 (vinte e quatro) meses, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

desde a data da cessação do benefício administrativo, ou seja, 

30/11/2014, e, após o período de 02 (dois) anos seja realizada nova 

avaliação pericial.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se a correção monetária - Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.Outrossim, 

expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo 

outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de novembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74645 Nr: 3460-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS ALBINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 3460-36.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 74645.

Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em referencia nº. 51, contra 

a r. sentença de referencia nº. 45, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 707 de 733



Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57400 Nr: 1840-57.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº. 1840-57.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 57400.

Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em referencia nº. 109, 

contra a r. sentença de referencia nº. 102, aduzindo, em síntese, haver 

omissão e contradição no citado comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Outrossim, em referencia nº 108 a parte requerente interpôs recurso de 

apelação, assim, dê-se vista a parte requerida para querendo apresentar 

contrarrazões, na sequência encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1° Região, com nossas homenagens de praxe.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69910 Nr: 1216-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA BENTA IZIDORIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1216-37.2016.811.0039.

CÓDIGO 69910.

Vistos.

 Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 15 

(quinze) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão prolatada em referencia nº. 

75.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71753 Nr: 2032-19.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FREDERIGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20246/O, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da sentença de 

referencia nº. 53:“(...)Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de 

correção IPCA-E”.No mais, permanece inalterada a sentença 

vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de 

novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81159 Nr: 2977-69.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIAN SIMÕES MONTEIRO, JOSÉ HORÁCIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2977-69.2017.811.0039.

Código nº. 81159.

Vistos.

Cuida-se de ação de execução ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO E ACRE – SICREDI NOROESTEMT E ACRE, em desfavor de 

LIRIAN SIMÕES MONTEIRO e JOSÉ HORACIO DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Deste modo, constata-se que as partes entabularam acordo e efetuaram o 

pagamento integral da dívida em mora, à medida que se impõe é a extinção 

do presente feito (referencia nº. 37).

É o sucinto relato.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referencia nº. 37), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referencia nº. 37 dos autos, 
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para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declaro EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do 

débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a baixa de eventual bloqueio judicial de bem móvel, bem como o 

levantamento de eventuais penhoras existentes em nome dos executados.

Deixo de condenar os executados em custas e despesas processuais 

remanescentes.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72377 Nr: 2355-24.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. DA SILVA PINHEIRO-ME, JOÃO PINHEIRO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2355-24.2016.811.0039.

CÓDIGO 72377.

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelo exequente, pugnando pela concessão 

de impedimento de circulação do veículo automotor via Renajud em face 

dos executados.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

 O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

Assim, por entender que existe embasamento legal para acolher o 

requerimento apresentado pela parte exequente, e adotando as medidas 

judiciais cabíveis DEFIRO a restrição judicial de veículo gravado em nome 

da parte executada pelo sistema RENAJUD.

Informo, por oportuno, que ao deferir a restrição e consulta ao Sistema 

Renajud, restou infrutífera: visto que foram localizados dois veículos no 

CPF do executado, porém, ambos com restrições de transferência 

inseridas relativas a outros processos.

Outrossim, quanto a consulta a Receita Federal, esta retornou sem 

resultados.

Assim, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87248 Nr: 1263-40.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

referentes à URV c/c Obrigação de Fazer e pedido liminar proposta por 

FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS MT, ambos devidamente qualificados.

 Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188 do Código de Processo Civil) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex.

Consigne na intimação a imperiosidade do requerido, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”.

 Se positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada 

a resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a parte 

autora para, querendo, impugnar em 10 (dez) dias.

 Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91713 Nr: 3440-74.2018.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZADT, OADT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil:1)HOMOLOGO acordo financeiro compactuado.Sem condenação em 

honorários de sucumbência.Sem custas ante o deferimento da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de 

novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 91413 Nr: 3332-45.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA FIEL LTDA - ME, ADIVAR 

MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que cite/intime o(s) requerido(s) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, faça(m) o pagamento da soma reclamada, monetariamente 

atualizada desde o ajuizamento, acrescido do pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa - CPC, art. 

1.102-b, incluído pela Lei n. 9.079/95/NCPC, art. 701 - ou, nesse prazo e 

i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  p r é v i a  s e g u r a n ç a  d o  j u í z o , 

apresente(m)/oponha(m), nos próprios autos, embargos à ação monitória 

– CPC, art. 1.102-c, com redação dada pela Lei n. 11.232/05/NCPC, art. 

702 -, os quais podem se fundar em matéria passível de alegação como 

defesa no procedimento comum – NCPC, art. 700, § 2º -, assim como 

declarando de imediato o valor que entende correto e apresentando 
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demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, quando alegar que o 

autor pleiteia quantia superior à devida, sob pena de rejeição liminar, se 

esse for o único fundamento ou não seja examinado caso haja outros – 

NCPC, art. 700, § 3º.Ademais, conste no mandado que caso cumpra a 

determinação contida naquele, ficará(ão) isento(s) de custas processuais 

– CPC, § 1º do art. 1.102-c, DETERMINO que, independentemente de nova 

conclusão, intime a parte autora/requerente para responder aos embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo vedado o oferecimento de 

reconvenção à reconvenção, sendo aquela admitida – NCPC, art. 702, § 

6º.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 2378-04.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGACI CORREIA ARAÚJO, MARIA JOSÉLIA VILLERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, NILZE JOSÉ 

DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 Deliberações.

Após a oitiva das partes e a concordância dos requeridos, determino que 

seja juntada da procuração dos inventariantes que autorizam eles a 

atuarem em nome dos demais herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se, com a máxima urgência.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78743 Nr: 1644-82.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE DA SILVEIRA HELENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88514 Nr: 1846-25.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO RODRIGUES, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65733 Nr: 2199-70.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMISLENI GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59239 Nr: 97-75.2015.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BQM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89342 Nr: 2279-29.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. ALVES LESSI – CENTRO ODONTOLÓGICO, 

MURILO AUGUSTO ALVES LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89479 Nr: 2345-09.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA MARIA MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1997-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA NOVAES PEREIRA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 
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NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 1954-25.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEYR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89478 Nr: 2344-24.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LINO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81676 Nr: 3264-32.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR BOSCATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65279 Nr: 2023-91.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77124 Nr: 904-27.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MARIA DE CARVALHO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78906 Nr: 1734-90.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI DA SILVA BIAZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80372 Nr: 2506-53.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MAXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79582 Nr: 2098-62.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA PAIXÃO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 Intimação do advogado do réu para se manifestar acerca do cálculo de 

pena de referência 116, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70882 Nr: 1567-10.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80667 Nr: 2689-24.2017.811.0039
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA TIDO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72377 Nr: 2355-24.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. DA SILVA PINHEIRO-ME, JOÃO PINHEIRO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89389 Nr: 2303-57.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA PELONI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 2653-16.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13.516-B, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS NOS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 469-24.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA DA CELIS QUINTILIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PAULO DE VASCONCELOS 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA AVALIAÇÃO 

JUNTADOS. 179/182, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90250 Nr: 2778-13.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE BACA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 14 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, o que faço 

com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o 

urbano situado lote 06 da Quadra 90, no Loteamento denominado JARDIM 

POPULAR, neste município, com a área de 420,00 metros quadrados; 

havido conforme a Matricula 5.605, do Livro nº 02, de acordo com a 

certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro 

de Imóveis da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, em favor do 

requerente.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 

25 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73313 Nr: 2803-94.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, 

FRANCISCO FÁBIO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56930 Nr: 1612-82.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DA ROSA AGNEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 57054 Nr: 1660-41.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARIMATÉIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 1989-82.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOVANI BOTARI RIBEIRO, VALTER CAIRES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68005 Nr: 515-76.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GUIRELLI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA DO OFICIO JUNTADOS AS FOLHAS 247, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66577 Nr: 50-67.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA DE SOUZA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI ALVES PEREIRA, JOÃO MANOEL DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90605 Nr: 2966-06.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SILVEIRA, MARIA TERESINHA 

GALBIATTI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROTECA AGRO-FLORESTAL LTDA - 

EMPREENDIMENTOS RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81679 Nr: 3265-17.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W DOS SANTOS SEVERINO TRANSPORTES 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI 

- OAB:130291, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 2378-04.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGACI CORREIA ARAÚJO, MARIA JOSÉLIA VILLERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, NILZE JOSÉ 

DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o urbano 

situado no Lote 5 da Quadra 24, no Loteamento denominado NÚCLEO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, neste município, com a área de 

312,50 metros quadrados; havido conforme a Matricula 4.591, do Livro nº 

02, de acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de 

Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos – MT, em favor dos requerentes.Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91363 Nr: 3300-40.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSS, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:14552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:Requerente: Guilherme Silva Silveira, Cpf: 97960500134, Rg: 

14084600 SSP MT Filiação: Vicente de Pádua Silveira e Maria Jacinta da 

Silva Silveira, data de nascimento: 01/03/1984, brasileiro(a), natural de 

Mirassol doeste-MT, casado(a), analista de sistema, Endereço: Rua 

Presidente Castelo Branco, Nº 127, Bairro: Bairro Jardim Zeferino ii, 

Cidade: São José Quatro Marcos-MT

Requerente: Mariana Andrade de Oliveira, Cpf: 01697426107, Rg: 

1786511-5 SSP MT Filiação: Joel Andrade Ferreira e Neuza Aparecida 

Ferreira, data de nascimento: 08/12/1987, brasileiro(a), natural de 

Araputanga-MT, casado(a), administradora, Endereço: Rua Presidente 

Castelo Branco, Nº 127, Bairro: Zeferino ii, Cidade: São José Quatro 
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Marcos-MT

Resumo da inicial:GUILHERME SILVA SILVEIRA, brasileiro, casado, analista 

de sistema, inscrito no CPF/MF n9 979.605.001-34, RG n9: 14084600, 

órgão expedidor SSP/MT, e MARIANA ANDRADE DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, administradora de empresas, portadora do RG 1786511-5 SSP/MT 

e do CPF 016.974.261-07, residentes e domiciliados à Rua Presidente 

Castelo Branco, n9 127, Bairro Zeferino II, CEP nQ 78285-000, na cidade 

de São José dos Quatro Marcos-MT, vem respeitosamente por intermédio 

de seu advogado infra assinado, cujo endereço profissional consta no 

rodapé desta (procuração em anexo, doe. 01), com fulcro no art. 734 do 

CPC propor a seguinte: AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS 

CONTRAÍDOS EM MATRIMÔNIO pelos motivos de fato e de direito que se 

expõe a seguir.1- DA JUSTIÇA GRATUITA:O direito a assistência judiciária 

gratuita está previsto na Constituição Federal de 1988 no art. 5S, inciso 

LXXIV, conforme pode ser observado a seguir: Art. 5S Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:(...)LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos Código de 

Processo Civil traz uma seção inteira para tratar da justiça gratuita. Nessa 

seção podemos destacar o artigo 98 o qual assegura a gratuidade da 

justiça as pessoas as quais possuem hipossuficiência de recursos para 

pagarem à custa processuais, vejamos:Art 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § Ia A gratuidade da 

justiça compreende: I - As taxas ou as custas judiciais;0 artigo 99 do 

Código de Processo Civil afirma que presume -se como verdadeira a 

declaração de hipossuficiência, assegurando ainda que aquele que 

constituir advogado particular tem o direito a ter assistência gratuita da 

justiça, vejamos:Art 99. 0 pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formuladora petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso.(...)§ 3g Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.§ 

4- A assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça. Dessa forma, conforme prevê a 

legislação, não há o que se questionar quanto ao fato de que a parte 

Requerente não possui condições financeiras de arcar com as despesas 

processuais, e, portanto, tem o direito de obter o benefício da justiça 

gratuita, mesmo constituído de advogado particular. 2. DOS FATOS Em 09 

de março de 2018 os requerentes contraíram matrimônio, tendo adotado o 

regime da comunhão parcial de bens, conforme demonstra certidão de 

casamento anexa. O que motivou os requerentes a contraírem o 

matrimônio foi o desejo e a necessidade de ter o abatimento do FTGS da 

esposa junto a carta de credito imobiliária do varão, tendo em vista que já 

ocorria o abatimento do FGTS do mesmo, na mencionada carta. Dessa 

forma os requerentes se dirigiram até a Caixa Econômica Federal, em 

Mirassol D'Oeste-MT, onde tiveram a informação que deveriam se casar 

no Civil, já que os mesmos até, então eram casados apenas no religioso. 

Diante de tal requisito os requerentes questionaram se haveria um regime 

especifico, e tiveram a resposta de que poderiam estar adotando qualquer 

regime de comunhão de bens. Dessa forma, diante da situação econômica 

em que se encontravam o casal então decidiu pelo regime menos oneroso, 

que foi o de comunhão parcial de bens. Ocorre que posterior a celebração 

do matrimônio, ao levarem as documentações que lhes foram exigidas 

perante a Caixa Econômica federal, após a análise, o abatimento da 

esposa junto a carta de credito do esposo foi negado, em decorrência do 

regime de bens adotado no matrimônio, que fora o regime parcial de bens, 

sendo que, o que se é exigido é o regime de comunhão universal de bens. 

Assim motivados pela necessidade e desejo de ter o abatimento do saldo 

do FGTS da. esposa junto a carta de crédito imobiliária do esposo, os 

requerentes pretendem alterar o regime de bens, passando da atual 

comunhão parcial de bens para a comunhão universal de bens, para então 

poderem abater o FGTS da esposa junto a carta de credito imobiliária do 

esposo. Dessa forma, passemos aos fundamentos do direito, 

DOSPEDIDOS Ante o exposto, requerem: à) A intimação do representante 

do Ministério Público para que acompanhe o feito; A publicação de edital a 

fim de dar conhecimento a eventuais terceiros interessados sobre a 

pretensão do casal, a fim de que, querendo, apresentem contestação; 

Que seja alterado o regime de bens do casal, passando da atual 

comunhão parcial para comunhão universal de bens, expedindo-se o 

competente mandado de averbação para o Cartório de Registro Civil desta 

Comarca; Dá-se a causa o valor de RS 1.000,00 (um mil reais) Termos em 

que se pede e espera deferimento.

Decisão/Despacho:Autos nº. 3300-40.2018.811.0039.

Código nº. 91363.

Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §

§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de 

Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente 

de que não possui condições para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para 

caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, 

especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita aos 

requerentes a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido 

no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso 

ao Poder Judiciário.

Nessa toada:

“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção 

de veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. 

(TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de 

Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).

Citem-se eventuais terceiros interessados via edital nos termos do art. 

734, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo do edital e devidamente certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 1661-89.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento à requerente do benefício de prestação continuada no 

montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início do benefício 

fixo a data da citação do requerido, qual seja 01 de dezembro de 2018 

(referência 57) considerando que o requerimento administrativo era 

prescindível à época da propositura da ação.Por força do art. 1.288 da 

CNGJ declaro: I – .Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito. 

Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais, forma da Lei Estadual nº 7.603/01.Fixo honorários 

médico-periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos, posto que o valor da causa ou o direito 

controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, 

a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo 

com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de 

dezembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70042 Nr: 1239-80.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ANTONIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1239-80.2016.811.0039

CÓDIGO 70042

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por VALDECI ANTONIO 

MORENO em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Cálculo atualizado, conforme apresentado pela parte autora (ref. 76).

Ciente a parte requerida sem imposição quanto ao cálculo apresentado 

(ref. 87).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente atualizou o cálculo em ref. 

76. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 28.776,54 (vinte e oito mil, setecentos e 

setenta e seis reais e, cinquenta e quatro centavos) referente às verbas 

pretéritas.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

28.776,54 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e, cinquenta e 

quatro centavos) referente às verbas pretéritas.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73329 Nr: 2809-04.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO DA COSTA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano situado: lote 04 da Quadra 42, no Loteamento denominado JARDIM 

POPULAR, neste município, com a área de 350,00 metros quadrados; 

medindo: frente 12,50 metros para a Rua Cáceres; fundo 12,50 metros 

para o lote 08; lado direito 28,00 metros para o lote 03; lado esquerdo 

28,00 metros para o lote 03; havido conforme a Matricula 8.831, do Livro 

nº 02, datado em 07 de novembro de 1990, de acordo com a certidão 

expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro de 

Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, em favor do requerente 

ADELMO DA COSTA BALBINO.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais remanescentes.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI).P. R. I. C.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 05 de dezembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72890 Nr: 2598-65.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON COSTA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido 

a CONCEDER o benefício previdenciário de pensão por morte à parte 

autora, no valor de 01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. 

Para a data de início do benefício, fixo a data do óbito do “de cujus”, qual 

seja 23/02/2016, nos termos do art. 74, inciso I da Lei nº 8.213/91.Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em 

razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor 

das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 

do STJ.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos.Às providências.P. R. I. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de dezembro de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75306 Nr: 119-65.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 119-65.2017.811.0039

CÓDIGO 75306

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA DE FATIMA 

RODRIGUES em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Cálculo atualizado, conforme apresentado pela parte autora (ref. 65).

Ciente a parte requerida sem imposição quanto ao calculo apresentado 

(ref. 77).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente atualizou o cálculo às fls. 

137/138. Nota-se, que a parte requerida, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 20.126,95 (vinte mil, cento e vinte e seis 

reais e, noventa e cinco centavos) referente às verbas pretéritas e, R$ 

2.012,60 (dois mil e, doze reais e, sessenta centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

20.126,95 (vinte mil, cento e vinte e seis reais e, noventa e cinco 

centavos) referente às verbas pretéritas e, R$ 2.012,60 (dois mil e, doze 

reais e, sessenta centavos) referentes aos honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 
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pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71252 Nr: 1782-83.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a sentença de fls. 84/86 no que 

toca ao valor um salário mínimo e inclusive décimo terceiro, com base no 

Decreto Lei 3.048/1999 apresentado nos presentes embargos, DETEMINO 

a elaboração do calculo da R.M.I, sendo possível então auferir o valor 

correto do benefício a ser recebido pela requerente, de acordo com as 

contribuições do instituidor do beneficio.Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de dezembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91949 Nr: 3527-30.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTORIZAR a realização do evento BAILE DA FAMOSINHA, que será 

realizado no dia 01 de dezembro de 2018, com inicio à 22h30min e término 

no dia 02 de dezembro às 04:00 horas, nas dependências do parque de 

eventos “Manoel Paulino”, neste município de São José dos Quatro 

Marcos, mediante as seguintes condições:1) As crianças e adolescentes 

somente poderão entrar e permanecer no evento acompanhados dos pais 

ou responsáveis legais;2) É livre a frequência e entrada de pessoas com 

idade superior a 18 (dezoito) anos de idade, bem como a venda e o 

consumo de bebidas alcoólicas para os mesmos;3) É terminantemente 

vedada a venda ou distribuição gratuita de bebidas alcoólicas ou 

substâncias semelhantes e outras que causem dependência física ou 

psíquica, às crianças e aos adolescentes;4) O requerente deverá 

providenciar rigorosa fiscalização interna, de modo a garantir o não 

fornecimento de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, 

identificando e comunicando imediatamente às autoridades, caso terceiras 

pessoas sejam flagradas fornecendo tais espécies de bebidas a crianças 

e adolescentes dentro do local do evento, sob pena de responsabilidade 

penal (art. 234, do ECA);5) Alvará NÃO exime o requerente de adotar as 

demais providências na seara administrativa para a realização do evento, 

tais como a expedição de Alvará junto à Polícia Militar e Civil;EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO com validade, tão-somente, para a 

realização do evento acima mencionado, transcrevendo-se todas as 

condições impostas na presente decisão.Dê-se conhecimento desta 

autorização ao Conselho Tutelar, Agente da Infância e Juventude e as 

Polícias Civil e Militar para as providências necessárias.Após, ciência ao 

Ministério Público e arquive-se.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 

29 de novembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65850 Nr: 2243-89.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. RODRIGUES TRANSPORTES - ME, 

CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES, NEUZETH MARIA DE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS PATRONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Postergo a análise do pleito retro e DETERMINO a intimação pessoal da 

parte exequente, para que junte aos autos a planilha atualizada do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59805 Nr: 247-56.2015.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, Código de Processo 

Civil, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e por tudo mais que dos autos 

constam, acolho o pedido formulado na incial, JULGO PROCEDENTE para o 

fim de DECRETAR o DIVÓRCIO, rompendo-se o vínculo matrimonial 

existente entre MARIA NEIDE DE CAMPOS ARAÚJO e ÉDIO GUALBERTO 

DE ARAÚJO.Anota-se que a requerente voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja, MARIA NEIDE CAMPOS.Oficie-se o Cartório competente para 

providenciar a necessária averbação na Certidão de Casamento. Após, 

com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Expeçam-se os mandados pertinentes.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 28 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82314 Nr: 3604-73.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO O FEITO SANEADO.Considerando que o presente feito ainda 

pende de realização de perícia em especialista, bem como, de acordo com 

o peticionário retro pelo douto representante da parte requerente, nomeio, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretaria 

desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert 

desta nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos 

quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem 

como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil.Em se tratando de pagamento de honorários de perito em caso de 

assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução 

nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, 

podendo ser majorado para até 3 vezes esse valor (artigo 3º, §1º). 
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Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da perícia 

for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos, 26 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87795 Nr: 1524-05.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Denunciado(a): Valdir Ferreira de Paula, Cpf: 

02034339126, Rg: 777.296-3 SSP MT Filiação: Avelino Ferreira de Paula e 

Maria Luiza Ferreira, data de nascimento: 17/06/1974, brasileiro(a), natural 

de Guaíra-PR, convivente, serviços gerais, Endereço: Estrada Comunidade 

Santa Maria, Bairro: Zona Rural, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1524-05.2018.811.0039 Código 87795

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: VALDIR FERREIRA DE PAULA

CITANDO (A, S): Denunciado (a): Valdir Ferreira de Paula, Cpf: 

02034339126, Rg: 777.296-3 SSP MT Filiação: Avelino Ferreira de Paula e 

Maria Luiza Ferreira, data de nascimento: 17/06/1974, brasileiro(a), natural 

de Guaíra-PR, convivente, serviços gerais, Endereço: Estrada Comunidade 

Santa Maria, Bairro: Zona Rural, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificada, de conformidade 

com despacho e com a denúncia abaixo transcrita, intimando-o, para 

responder à Acusação, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, por escrito. Nos 

termos do artigo 361 e art. 365 ambos do CPP.

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual, através do Promotor 

de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, sobretudo a que lhe é conferida no art. 129, inciso I, da 

Constituição Federal e nos arts. 24 e 41 ambos do Código de Processo 

Penal, com base no Inquérito Policial em epígrafe, vêm, perante Vossa 

Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de: VALDIR FERREIRA DE 

PAULA, brasileiro, convivente, auxiliar de serviços gerais, portador da 

cédula de identidade n.º 777296-3 SSP/MT, inscrito no CPF n.º 

020.343.391-26, nascido aos 17/06/1974, natural de Guaíra/PR, filho de 

Avelino Ferreira de Paula e de Maria Luzia Ferreira, residente na Estrada 

Comunidade Santa Maria, próxima à Igreja Santa Maria Fazenda Três Reis, 

zona rural do município de São José dos Quatro Marcos, Telefone: (65) 

99810- 7582,pela prática da conduta delituosa a seguir descrita: Consta 

dos inclusos autos que, no dia 18 de março de 2018, por volta de 23h., na 

via pública situada na Avenida São Paulo, nas proximidades do Auto Posto 

56,neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado VALDIR 

FERREIRA DE PAULA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

conduziu o veículo automotor Fiat Pálio EX, de cor verde, placa MNR-6518, 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

sem a devida habilitação ou permissão para dirigir. Extrai-se do 

procedimento informativo que, por ocasião dos fatos, durante patrulha 

preventiva, uma guarnição militar abordou o condutor do veículo 

automotora cima descrita, nas cercanias do Auto Posto 56, região central 

desta cidade. Durante a abordagem policial, os milicianos verificaram que o 

implicado VALDIR apresentava sinais característicos de embriaguez, e, em 

razão da recusa deste de ser submetido a exame de alcoolemia, lavraram 

Termo de Constatação de Embriaguez, no qual restou consignado que o 

implicado entremostrava odor etílico, olhos avermelhados e desordem nas 

vestes, (f. 18 do IP). Em conversa dos policiais militares com o 

denunciado, este admitiu que havia ingerido bebida alcoólica no município 

de Turvelândia, bem como que não possuía permissão para dirigir, nem 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Os indícios de autoria e a 

materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão 

em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos prestados pelos policiais 

militares (f. 03-06 do IP), pelo interrogatório do denunciado (f. 08/09do IP), 

Boletim de Ocorrência, (f. 19 do IP), e Termo de Constatação de 

Embriaguez, (f. 20).Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece 

denúncia em face de VALDIR FERREIRA DE PAULA como incurso no art. 

306, caput, c/c §1º, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 

9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que, recebida e 

autuada esta, seja ele citado para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento a ser designada, adotando-se o rito sumário até final 

condenação.

DESPACHO: Vistos. Ante o teor da cota ministerial de ref. 27, cite-se o 

denunciado VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 

10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08. Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal. Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor 

Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos da súmula 415 do STJ. 

Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Lucas Fernando de Candido 

Amaral, digitei, sendo que os presentes assinam a ata. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 12 de dezembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57091 Nr: 1684-69.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEDINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1684-69.2014.811.0039 CÓDIGO 57091

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: ANEDINO PEREIRA DA SILVA

CITANDO(A, S): Réu(s): Anedino Pereira da Silva, Cpf: 55949878191, Rg: 

8467307 SSP MT Filiação: Antônio Pereira da Silva e Maria Ana da Silva, 

data de nascimento: 05/08/1975, brasileiro(a), natural de Rio branco-MT, 

solteiro(a), motorista, Endereço: Rua Rebeca, 1048, Bairro: Santa Isabel, 

Cidade: Cáceres-MT, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificada, de conformidade 

com despacho e com a denúncia abaixo transcrita, intimando-o, para 

responder à Acusação, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, por escrito. Nos 

termos do artigo 361 e art. 365 ambos do CPP.

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ANEDINO PEREIRA DA SILVA, vulgo “CABELO” brasileiro, solteiro, 

motorista, natural de Rio Branco/MT, filho de Antônio Pereira da Silva e 

Maria Ana da Silva, RG 8467307 (SSP/MT), CPF 559.498.781-91, nascido 

em 05/08/1975, residente e domiciliado na Rua Rebeca, nº 1048, Santa 
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Isabel, Cáceres/MT. Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos 

inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de maio de 2014, por 

volta das 17h40min, na Avenida São Paulo, Centro, nesta cidade e 

comarca de São José dos Quatro Marcos, ANEDINO PEREIRA DASILVA, 

com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor caminhão M. 

Benz/l 1513, placas ADQ 494, cor vermelha, com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de tipômetro fls. 

13. Segundo emerge do caderno persecutório, policiais militares foram 

acionados via 190, informando que o caminhão acima descrito, conduzido 

pelo denunciado, estaria desenvolvendo manobras perigosas, sendo que 

estaria fazendo ziguezague. Assim, os milicianos rumaram para o local 

abordaram o implicado, constatando que o mesmo apresentava visíveis 

sinais de embriaguez alcoólica e convidaram-no para realizar o teste de 

tipômetro, cujo resultado apontou 1,12mg/l (um centigrama e doze 

miligramas de álcool por litro de ar alveolar), concentração acima do 

permitido. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia ANEDINO PEREIRA DA SILVA, como incursos nas 

disposições do artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, razão pela qual requer 

seja apresente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para 

apresentar resposta preliminar (artigo 396 CPP) e se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com 

observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código 

de Processo Penal, devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas arroladas a seguir para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei.

DESPACHO: Vistos. Ante o teor da cota ministerial de ref. 64, cite-se o 

denunciado VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 

10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08. Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal. Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor 

Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo de 08 (oito) anos, nos termos da súmula 415 do STJ. 

Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 12 de dezembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87722 Nr: 1483-38.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDGDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1483-38.2018.811.0039 Código 87722

 ESPÉCIE: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: SARA DE ALMEIDA

PARTE RÉ: CRISTIAN DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA SANTOS

CITANDO(A, S): Requerido(a): Cristian Douglas Gonçalves da Silva 

Santos, representante legal Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: 

Rua Projetada, S/nº, Bairro: Popino, Cidade: Diamantino-MT, Criança / 

adolescente (interessada): Milena de Almeida Filiação: Sara de Almeida, 

data de nascimento: 01/06/2018, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

ATULAMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 3.434,40

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, com observando-se o disposto no artigo 257, do CPC . 

Decorrido in albis o prazo para manifestação, nomeação Curador Especial 

o Dr. Wagner Ricci da Silva.

RESUMO DA INICIAL: SARA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, 

desempregada, portadora do RG n°.2453231-2, expedido pelo SSP/MT, 

inscrita no CPF/MF sob o n° 053.115.591-95, residente e domiciliada na 

Rua Santa Catarina, n° 465, Bairro Centro, São Jose dos Quatro 

Marcos/MT, fone: (65) 9.9981-6846, e-mail: não possui, por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, via Defensora Pública 

signatária, no uso e gozo de suas prerrogativas institucionais, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 

226 e 227 da Magna Carta, assim como a Lei n° 11.804, de 5 de novembro 

de 2008 (Lei de Alimentos Gravídicos), propor a presente AÇÃO DE 

ALIMENTOS GRAVÍDICOS Em face de CRISTIAN DOUGLAS GONÇALVES 

DA SILVA SANTOS, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Projetada, 

s/n°, Bairro Popino, na cidade de Diamantino /MT, fone (65) 9.9658-9687, I 

- DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO Faz-se mister ressaltar, 

inicialmente, a prioridade absoluta na tramitação dos feitos em que seja 

parte criança e adolescente, em observação ao espírito protecionista da 

Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

aponta o dever do Poder Público, com prioridade absoluta, à efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Corroborando tais 

argumentos, o Novo Código de Processo Civil dispõe no inciso II e no § 2º 

do artigo 1048 a respeito da tramitação prioritária dos processos em que 

são partes crianças e/ou adolescentes. Deste modo, como há interesse 

de um nascituro, deve vigorar a prioridade na tramitação do feito também. II 

- DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Inicialmente, requer os benefícios da 

gratuidade da justiça na sua integralidade, com esteio nos incisos I a IX, do 

§1º do art. 98, face sua insuficiência de recursos, conforme termo de 

declaração de responsabilidade e de hipossuficiência acostado, não tendo 

a mínima condição de arcar com o pagamento das custas, despesas 

processuais e os honorários advocatícios, conforme reza o art. 98 e 99, 

do Código de Processo Civil, indicando a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso para o patrocínio da causa. III - DA INEXISTÊNCIA DE E-MAIL 

A parte Autora informou não possuir endereço eletrônico, destarte, não há 

infringência ao inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do Código de 

Processo Civil. Desta forma, deixa de informar na inicial o e-mail do 

Peticionário, e aguarda que não seja levado em prejuízo. IV – DOS FATOS 

Uma jovem de 26 anos, grávida, ajuíza está ação buscando obter por meio 

da Defensoria Pública de Mato Grosso o direito de receber alimentos 

gravídicos. Os alimentos deverão ser pagos pelo futuro pai à gestante 

para cobrir os gastos decorrentes da gravidez. As partes tiveram breve 

envolvimento amoroso e a autora engravidou e encontra-se gestante de 

08 (oito) meses, 33 (Trinta e Três) semanas de gestação. O requerido 

sempre se negou a contribuir com os gastos da gestante, alegando estar 

desempregado. Com tal situação, a representante da parte autora vem 

enfrentando graves dificuldades financeiras, pois passou a assumir 

despesas que não tinha anteriormente, como exames e consultas 

pré-natais, enxoval do bebê, inclusive o parto que já está se aproximando 

e outros gastos necessários ocasionados pela gestação, que somente 

pode realizá-los com a ajuda de parentes, embora esta responsabilidade 

seja de ambos os pais do bebe. Por intermédio de conversas, conforme 

anexo, percebe-se que o requerido está se negando a contribuir com os 

gastos da parte autora. V - DO DIREITO O presente pedido tem inegável 

amparo na legislação pátria. Com efeito, a própria Carta Magna de 1988, 

em seu art. 226 e 227, caput e 229, que dispõem, in verbis: “Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. “Art. 227. É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança a ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e a à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvos de toda forma de negligencia, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.” O art. 1.694 e seu §1° do 

Código Civil determina, in verbis: “Art. 1694, §1°. Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada”. (Grifo nosso). Por outro lado, a mais abalizada doutrina, 

na voz do mestre Yussef Said Cahali, orientar-nos para o real sentido e 

alcance da expressão “alimentos”, senão vejamos: “Alimentos são, pois, 

as prestações devidas, feitas para quem as recebe possa subsistir, isto 

é, manter sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do 

corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser 

racional”. Dessa forma, mostra-se cabido o presente pleito de condenação 
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do Requerido ao pagamento de pensão alimentícia para que a autora 

possa subsistir com o mínimo de dignidade, suprindo suas necessidades 

de alimentação, vestimenta, saúde, transporte e tudo o mais na medida do 

binômio da necessidade, possibilidade, a fim de lhe proporcionar uma 

gestação saudável e um parto seguro. O pleito ainda encontra respaldo na 

Lei 11.804, de 5 de novembro de 2008 que assim dispõe sobre alimentos 

gravídicos, cuja íntegra, ora se transpõe: “Art. 1°. Esta Lei disciplina o 

direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Art. 

2°. Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores 

suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e 

que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as 

referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, 

exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais 

prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, 

além de outras que o juiz considere pertinentes. Parágrafo único. Os 

alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que 

deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que 

também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos 

de ambos. Art. 6º. Convencido da existência de indícios da paternidade, o 

juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da 

criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades 

da parte ré. Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos 

gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até 

que uma das partes solicite a sua revisão. Art. 11°. Aplicam-se 

supletivamente nos processos regulados por esta Lei as disposições das 

Leis nos 5.478, de 25 de julho de 1968, e 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil. Vejamos o posicionamento dos nossos Tribunais 

de Justiça com relação ao assunto: ALIMENTOS EM FAVOR DE 

NASCITURO. Havendo indícios da paternidade, não negando o agravante 

contato sexual à época da concepção, impositiva a manutenção dos 

alimentos à mãe no montante de meio salário mínimo para suprir suas 

necessidades e também as do infante que acaba de nascer. Não afasta 

tal direito o ingresso da ação de investigação de paternidade cumulada 

com alimentos. Agravo desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de 

Instrumento Nº 70018406652, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 11/04/2007). No que diz 

respeito à legitimidade para propor a presente ação, também vem se 

posicionando nossos Tribunais no sentido de que a mãe tem legitimidade 

para representar o nascituro na ação de alimentos, vejamos abaixo: 

"NASCITURO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. A genitora, como 

representante do nascituro, tem legitimidade para propor ação 

investigatória de paternidade. Apelo provido". (TJRS, 7ª Câmara Cível, 

Apelação Cível nº 70000134635, rel. Des. Maria Berenice Dias, j. 

17.11.99). "INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NASCITURO. CAPACIDADE 

PARA SER PARTE. Ao nascituro assiste, no plano do direito processual, 

capacidade para ser parte, como autor ou como réu. Representando o 

nascituro, pode a mãe propor a ação investigatória, e o nascimento com 

vida investe o infante na titularidade da pretensão de direito material, até 

então apenas uma expectativa resguardada. Ação personalíssima, a 

investigatória somente pode ser proposta pelo próprio investigante, 

representado ou assistido, se for o caso; mas, uma vez iniciada, 

falecendo o autor, seus sucessores têm direito de, habilitando-se, 

prosseguir na demanda. Inaplicabilidade da regra do art. 1621 do Código 

Civil". (TJRS, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 583052204, rel. Des. 

Athos Gusmão Carneiro, j. 24.04.84). "AÇÃO DE INESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE. NASCITURO. LEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE. Pode a mãe 

propor ação de investigação de paternidade, em nome do filho que ainda 

não nasceu, pois mesmo sem personalidade jurídica, este possui direitos." 

(Ap. nº 193.648- 1/TJSP - 1ª C.C., j. 14.9.93; no mesmo sentido Ap. nº 

71.200/TJMG, Jurisp. Min. 105/117). "PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. 

NATUREZA. NASCITURO. GESTANTE. 1. (...) 2. (...) 3. O ordenamento 

positivo assegura proteção de alguns direitos de que, ao nascer com vida 

e adquirir a personalidade civil, a pessoa provavelmente será titular (art. 4 

do CC). E, diante da ausência de personalidade civil, impede o nascituro de 

estar em Juízo, atribui-se à gestante a legitimidade para, em nome próprio, 

perseguir a defesa desses direitos." (Agravo de Instrumento, processo 

n.º 1999.002.12142, julgado pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 22/02/00, relator Des. Milton 

Fernandes de Souza) VI - DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS Os alimentos 

provisórios pleiteados na presente ação têm como objetivo promover o 

sustento da gestante na pendência da lide. Encontra-se previsto no art. 4º 

da Lei 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, senão vejamos: 

“Art. 4º. Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos 

provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor 

expressamente declarar que deles não necessita.” No caso sub examine, 

resta translúcida a necessidade de fixação de tal provisão legal, face à 

dificuldade financeira enfrentada pela gestante, o que fatalmente resvala 

na manutenção do nascituro. A genitora pede o valor de 30% do salário 

mínimo vigente no país no que toca os alimentos provisórios.. Isto posto, 

com o objetivo de propiciar a representante da parte autora meios à sua 

mantença digna durante a gravidez, requerem-se os presentes alimentos 

provisórios, até o nascimento da criança, quando então deverão ser os 

mesmos revertidos em seu proveito. VII – DO PEDIDO Diante do exposto, 

requer: a) Seja concedido à Requerente, de plano, os Benefícios da 

Justiça Gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou 

financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas 

aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do 

artigo 98 do Novo CPC; b) Seja o Requerido citado, via Carta Precatória, no 

endereço constante no preâmbulo da presente peça inaugural, para, 

querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia, confissão e 

demais cominações legais (CPC, art. 334); c) Concessão, de imediato, dos 

alimentos provisórios, no importe de 30% do salário mínimo vigente no 

país; d) Julgamento procedente para condenar o réu a pagar a autora o 

valor mensal equivalente a 30% do salário mínimo vigente no país nesse 

fase final da gravidez. Após o nascimento com vida, que sejam 

convertidos em pensão alimentícia em favor do menor; e) A observância 

das prerrogativas da Defensoria Pública (artigo 128 da Lei Complementar 

80/1994); f) Seja intimado o ilustre representante do Ministério Público 

para, na condição de fiscal da ordem jurídica; Seja deferida a produção de 

todos os meios de provas em direito admitidos, e que se revelarem 

necessárias durante a instrução do feito, em especial o depoimento 

pessoal do Réu, sob pena de confesso, inclusive os moralmente legítimos 

que não estão previstos no Código de Processo Civil, mas hábeis a provar 

a verdade dos fatos em que se funda a presente demanda (CPC, art. 369), 

mormente a prova testemunhal. Dá-se à causa o valor de R$ 3.434,40 

(três mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Estes 

são os termos em que se pede e aguarda deferimento. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 17 de maio de 2018.

DESPACHO: Vistos. Defiro o pleito retro, e determino a citação por edital 

do requerido, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

artigo 257, do CPC. Decorrido in albis o prazo para manifestação, nomeio 

como Curador Especial o Dr. Wagner Ricci da Silva OAB/MT – 21.379, que 

deverá ser intimado desta nomeação pessoalmente, para, manifestar-se 

em tal condição, no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de novembro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 12 de dezembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70769 Nr: 1520-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA VICENCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74070 Nr: 3164-14.2016.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEO VIEIRA LIMA, NIVALDA APARECIDA DE 
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SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO LUIZ GARCIA - OAB:3613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64110 Nr: 1596-94.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72724 Nr: 2542-32.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MARQUINIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74689 Nr: 3480-27.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74070 Nr: 3164-14.2016.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEO VIEIRA LIMA, NIVALDA APARECIDA DE 

SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO LUIZ GARCIA - OAB:3613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74070

VISTOS ETC.,

Cumpra-se, conforme deprecado.

Alcançada a finalidade, devolva-se a comarca deprecante, com as 

nossas homenagens de estilo. Essa mesma providência deverá ser 

adotada, independentemente de nova determinação, acaso não 

encontrada a pessoa especificada.

Por outro lado, se informado pelo Oficial de Justiça que o intimando possui 

domicílio certo em outra comarca, ante o caráter itinerante da missiva, 

encaminhe-se a deprecata ao juízo de sua residência e cientifique ao juízo 

deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de novembro de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-45.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010165-45.2015.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO GUILHERME 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a 

parte promovente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de novembro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-75.2012.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA SIANI BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010131-75.2012.8.11.0039. REQUERENTE: OLINDA SIANI 

BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Intime-se o 

devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em 

tal interregno, importará na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação. Efetuado o 

pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários 

referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 

2º, do art. 523, do Código de Processo Civil. Ressalto que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, para o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Código 

de Processo Civil, art. 525). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de dezembro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-84.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GOMES INACIO & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA CUNHA CERQUEIRA OAB - GO12013 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010100-84.2014.8.11.0039. REQUERENTE: GOMES INACIO & 

CIA. LTDA - ME REQUERIDO: MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA 

Vistos. Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa indicada no 

artigo 523, §1º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da expedição de 

mandado de penhora e avaliação. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 06 de dezembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74119 Nr: 1637-12.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVORI TEREZINHA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, AUTO XANXERE LTDA, 

ALOISIO DANILO KOCHHANN, RUI LUIZ GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:MT 8.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ANTONIO CHITTO 

VANZIN - OAB:OAB/SC 34.207, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:52589/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 ATO ORDINATÓRIO.

 Fica a advogada Dr. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON devidamente 

intimada, para efetuar o valor faltante de R$ 1. 141, 44 (hum mil cento e 

quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), dentro do prazo de 03 

(três) dias, sob pena de medidas coercitivas em caso de descumprimento. 

Conforme determinação de fl. 207.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113608 Nr: 4213-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIA LOUREIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052-RO

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado (a)para ciência 

de audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113604 Nr: 4211-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ SÉGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogadao (a)para 

ciência de ausidência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72948 Nr: 529-45.2013.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICO DAL PONT, LUCAS SCHEFFER DAL PONT, 

FLAVIA CALGARO DAL PONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT/3.162

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DECIO JOSÉ 

TESSARO em face de AMERICO DAL PONT E OUTROS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos necessários ao deslinde do feito.

Efetuada a penhora online consoante fls.157/161, o exequente se 

manifestou às fls. 168/169 pela liberação do valor de R$ 22.067,54(vinte e 

dois mil sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) em sua 

conta, com a liberação dos valores bloqueados a maior, e consequente 

extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Sem mais delongas, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação 

com o bloqueio integral do débito, bem como manifestação do exequente 

de fls. 168/169 JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Procedo nesta data desbloqueio das quantias bloqueadas a maior e a 

transferência do valor integral do débito à conta única para vinculação ao 

processo e posterior expedição de Alvará em favor do exequente 

consoante comprovante anexo.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE LEVANTAMENTO de valores na 

conta informada às fls. 168/169.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Sapezal/MT, 11 de Dezembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO.

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74406 Nr: 1900-44.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY COUTINHO DE LARA, HOSPITAL E 

MATERNIDADE RENATO SUCUPIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PATRICIA RIBEIRO DE 

ARAÚJO em face de WESLEY COUTINHO DE LARA e HOSPITAL e 

MATERNIDADE RENATO SUCUPIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram os documentos necessários ao deslinde do feito.

Os executados efetuaram a quitação integral da condenação conforme 

comprovante de depósitos coligidos aos autos.

A parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores depositados e 

posteriormente pela extinção do Cumprimento pelo pagamento da 

obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Sem mais delongas, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação 

imposta JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.
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Expeçam-se os competentes ALVARÁS DE LEVANTAMENTO de valores 

nos moldes do requerido nas alíneas “a” e “b” da petição de fls. 937/939.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Sapezal/MT, 11 de Dezembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO.

Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24331 Nr: 745-84.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos – Ofício Circular n. 336/2018-CSC-CGJ “Semana da Justiça pela 

Paz em Casa”.

Processo em ordem.

Intime-se a defesa, para que traga aos autos o CPF da testemunha Katiane 

Clemente dos Santos, visando possibilitar a busca de endereço via 

Bacenjud.

 De igual maneira, abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação 

acerca do resultado infrutífero da busca realizada para endereço da vítima 

Lucinéia Clemente dos Santos.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32937 Nr: 1595-36.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Almeida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Bueno Pedroza - 

OAB:21.797, Jônathas Carvalho de Sousa Santos - OAB:17.487, 

Renato Coelho Cunha - OAB:10.445

 Vistos, etc. Considerando-se a ausência da testemunha Antonio Pereira 

da Silva, consoante certificação de fl. 16-verso, determino a devolução da 

presente missiva ao juízo de origem com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29478 Nr: 1763-72.2017.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que Carta Precatória expedida às fls. 241 dos autos, foi 

distribuida junto a 2ª Vara Civel da Comarca de Sinop sob o n. 

1011953-86.2018.8.11.0015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22830 Nr: 745-21.2014.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067, 

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para manifestar acerca do documento de fls. 106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27806 Nr: 846-53.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Seguros DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8.184-A

 Vistos, etc. Considerando a ausência da testemunha do autor, declaro 

encerrada a instrução processual. De outro modo, nos termos do artigo 

477, § 2º do CPC, intime-se o perito para que responda os quesitos 

divergentes e complementares da petição de fls. 128/129. Após, com 

juntada da manifestação do perito, vistas às partes para apresentarem os 

derradeiros memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pela parte autora. Após, conclusos, para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30613 Nr: 323-07.2018.811.0094

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice dos Santos Barboza, Sebastião Alves Barboza, 

Willian Alves Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 1.767 e seguintes do Código Civil c/c art. 755 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CLARICE 

DOS SANTOS BARBOZA e SEBASTIÃO ALVES BARBOZA, em favor de 

WILLIAN ALVES BARBOZA, para o fim de DECRETAR a INTERDIÇÃO de 

WILLIAN ALVES BARBOZA e NOMEAR como seu curador definitivo os 

seus genitores CLARICE DOS SANTOS BARBOZA e SEBASTIÃO ALVES 

BARBOZA, para fins patrimoniais e negociais, na forma do art. 85 da Lei 

n.º 13.146/15, o qual deverá anualmente prestar contas de sua 

administração, consoante prevê o art. 84, §4º, do mesmo Diploma 

Legal.4.Disposições FinaisInscreva-se a presente sentença no Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais, observando o disposto no art. 29, V, e art. 

92, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP).Publique-se imediatamente na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

atentando-se para as providências descritas no art. 755, §3º, do 

CPC/15.Isento de custas ou despesas processuais (art. 4º, III, da Lei n.º 

9.289/96).Por fim, fixo em 02 (duas) URHs os honorários do D. Causídico 

ASTOR BESKOW, na forma do item 37 da Tabela XI da OAB/MT, bem 

como, fixo em 02 (duas) URHs os honorários do D. Causídico MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS. Expeçam-se competentes certidões.Intime-se. 

Cumpra-se. Ciência ao MPE.Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21670 Nr: 1039-10.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Regional Maringá - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BITTENCOURT FERRAZ 

DE CAMARGO - OAB:OAB/PR 52.665, FERNANDO ROCHA NEVES - 

OAB:OAB/PR 50.183

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, para informar os dados bancários de CONTA 

CORRENTE, para expedição de alvará judicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000208-66.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR LUIZ STOCKMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-51.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO CORREA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-36.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI CORREA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000211-21.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIA KLEIN RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 
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conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-72.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MALONHAI NAGY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANCLEI DE FREITAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-94.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR GIMENES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO BARBOSA DOS SANTOS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-53.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS ELIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAROLINI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILSON JOSE VIEIRA OAB - PR64076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos etc. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras provas, 

mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso requeiram a 

produção de prova oral, sendo no máximo três para cada parte, 

consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, informando se 

estas comparecerão independente de intimação, ou requerendo, se for o 

caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a advertência de que o 

decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a PRECLUSÃO do direito 

vindicado pela parte que se quedou inerte. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000225-05.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 

01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e arquivamento do presente 

feito; III – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento do item 

anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente carimbado, 

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou transitada em julgado à 

decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, 

que regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá 

a liquidação do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos 

valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, 

DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva realização da 

liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se 

manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo 

aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as partes, de 

concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica desde já 

determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a 

intimação da parte executada para quitação no prazo legal, adotando as 

providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo 

discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não 

restar cumprida a providência descrita no primeiro item desta decisão, 

certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000234-64.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA
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Vistos. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 

01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e arquivamento do presente 

feito; III – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento do item 

anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente carimbado, 

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou transitada em julgado à 

decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, 

que regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá 

a liquidação do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos 

valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, 

DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva realização da 

liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se 

manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo 

aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as partes, de 

concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica desde já 

determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a 

intimação da parte executada para quitação no prazo legal, adotando as 

providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo 

discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não 

restar cumprida a providência descrita no primeiro item desta decisão, 

certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-41.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 

01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e arquivamento do presente 

feito; III – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento do item 

anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente carimbado, 

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou transitada em julgado à 

decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, 

que regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá 

a liquidação do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos 

valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, 

DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva realização da 

liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se 

manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo 

aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as partes, de 

concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica desde já 

determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a 

intimação da parte executada para quitação no prazo legal, adotando as 

providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo 

discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não 

restar cumprida a providência descrita no primeiro item desta decisão, 

certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000243-26.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 

01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e arquivamento do presente 

feito; III – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento do item 

anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente carimbado, 

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou transitada em julgado à 

decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 11/2017-CM, 

que regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá 

a liquidação do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos 

valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, 

DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente execução ao Departamento responsável para que 

proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva realização da 

liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se 

manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação ao cálculo 

aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as partes, de 

concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica desde já 

determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a 

intimação da parte executada para quitação no prazo legal, adotando as 

providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, havendo 

discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na hipótese de não 

restar cumprida a providência descrita no primeiro item desta decisão, 

certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-35.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BELTRAMI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA MATO GROSSO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. I – Considerando que ambas as partes pleiteiam a produção de 

prova em audiência, DESIGNO a AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO para o dia 25 

de Abril de 2019, às 13h30min.; II – INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, sendo que, as testemunhas residentes nesta Comarca 

comparecerão independente de intimação, consoante informado pelo 

autor; III – Por fim, intimem-se pessoalmente as partes, eis que, foram 

pleiteados os depoimentos destas (Id n.º 14651453). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000236-34.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039513/12/2018 Página 725 de 733



Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Gomes da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO, proposta por Alzira Silverio 

Franceschini, em face de Edson Gomes da Silva. É o sucinto relato, até 

mesmo porque, conforme disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95, o 

relatório é dispensável. Fundamento. Decido. A competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar a ação monitória por pura 

incompatibilidade de ritos, isto porque, a ação monitória está prevista como 

sendo um procedimento especial. Sobre a questão do cabimento de ação 

monitória nos Juizados Especiais, trago um enunciado do FONAJE: 

"Enunciado 8 - As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não 

são admissíveis nos Juizados Especiais". Segue a decisão ementada: 

AÇÃO MONITÓRIA. Incompetência absoluta do juizado especial cível. 

Matéria de ordem pública. Extinção do processo, de ofício, sem resolução 

do mérito. Recurso prejudicado. (TJRS; RecCv 37817-88.2012.8.21.9000; 

Erechim; Terceira Turma Recursal Cível; Relª Desª Adriana da Silva Ribeiro; 

Julg. 24/01/2013; DJERS 29/01/2013) Soma-se: 93244136 - RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. Não é 

competente o juizado especial para o processamento da ação monitória, 

uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do juizado. 

Jurisprudência dominante das turmas. Negado seguimento ao recurso. 

(TJRS; RecCv 43481-37.2011.8.21.9000; Santo Ângelo; Primeira Turma 

Recursal Cível; Rel. Des. Pedro Luiz Pozza; Julg. 08/06/2012; DJERS 

12/06/2012) Ademais, cabe ainda acrescentar que a presente demanda 

também ultrapassa o teto máximo do Juizado Especial cível, superando os 

quarenta salários mínimos, sendo que, a autora pretende o recebimento do 

montante de R$ 196.855,82 (Cento e noventa e seis mil, oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), e, em momento algum 

se manifesta renunciando ao excedente. Portanto, seja em razão da 

incompatibilidade de ritos, ou, por força do valor da presente demanda, 

imperiosa a extinção sem resolução de mérito, ante a patente 

incompetência desta justiça especializada. “Ex positis”, DECLARO a 

Incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, e, em 

conseqüência, JULGO EXTINTO o feito SEM EXAME DE MÉRITO, o que 

faço com fulcro no artigo 51, inciso II da lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se o presente observando-se as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-58.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TABAPORÃ Vistos etc. 

Ressai dos autos que a parte autora, requereu a desistência da ação, 

conforme petitório encartado aos autos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a autora venha, outra vez, propor a 

mesma ação. “Ex positis”, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-73.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TABAPORÃ Vistos etc. 

Ressai dos autos que a parte autora, requereu a desistência da ação, 

conforme petitório encartado aos autos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a autora venha, outra vez, propor a 

mesma ação. “Ex positis”, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-76.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

GLACIAL CLIMATIZACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que a parte autora e a requerida Electrolux do Brasil S/A 

se compuseram amigavelmente, pactuando o acordo que consta no termo 

de audiência anexado aos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo firmado entre a parte autora e a requerida Electrolux do Brasil S/A 

em audiência de conciliação, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, apenas em face da 

requerida Electrolux do Brasil S/A, prosseguindo a demanda em relação as 

demais requeridas. No mais, INTIME-SE o autor para que, ciente da 

manifestação aportada em ID n.º 14207620, inerente ao recolhimento do 

produto, proceda com a viabilização da restituição, na forma acordada. 

Uma vez cumprido o acordo aqui homologado, fica desde já determinada a 

exclusão da requerida Electrolux do Brasil S/A da capa dos autos. 

Visando o regular prosseguimento do feito, certifique nos autos se as 

demais requeridas apresentaram defesa no prazo legal, bem como, se o 

autor apresentou impugnação e, após, remetam-se os autos conclusos 

para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 2337-19.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes de Lara e Braga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Augusto de Figueiredo 

Coelho - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 30 dias manifestar quanto à certidão da 

oficiala de justiça de fls. 35, e requerer o que entender de direito, sob 

pena de devolução da missiva no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65097 Nr: 2345-93.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.B. AGRO INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66184 Nr: 2919-19.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE XAVIER, Márcio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Impulsiono os autos para a intimação da procuradora do réu ROQUE 

XAVIER, para no prazo de 10 dias apresentar defesa prévia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65360 Nr: 2499-14.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63612 Nr: 1411-38.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALBINO RIGATTI, ALYNE MARLA 

AGASSI, ELIANDRO RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cappellesso A. 

Batistella - OAB:12.772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 30 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fls.31, e requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 1808-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22680 Nr: 543-75.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilberto Diel, ANTONIO VALDIR ARENS, 

SALETE ARENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP 140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6848

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que indique bens passíveis de penhora e sua 

localização, no prazo de 15 dias, e no mesmo prazo, efetue, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45424 Nr: 1356-29.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMIDO FRITOLDO RADETZKI ME, ARMIDO 

FRITOLDO RADETZKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação 

do débito, promovo a intimação da parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, quando deverá 

recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, ou custas processuais de envio de carta precatória 

se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e 

avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59955 Nr: 2318-47.2017.811.0108
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 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação/arquivamento, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24285 Nr: 559-92.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDS, GKLDS, VL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Impulsiono os autos para a intimação da curadora a lide, para 

manifestação nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42186 Nr: 1140-05.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANASTÁCIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Reimpulsiono os autos para a intimação do procurador do réu, para no 

prazo de 05 dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63076 Nr: 1071-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane de Faveri kirnev - 

OAB:MT 24103/O

 Considerando que não houve manifestação da curadora a lide, intimada 

via DJE, impulsiono os autos para a expedição de mandado de intimação 

da douta advogada para manifestação nos autos em contestação ou 

declíneo da nomeação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22393 Nr: 254-45.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU BOBEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de intimação de penhora on-line, bem como 

indicar outros bens passiveis de penhora e apresentar planilha atualizada 

de débitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65737 Nr: 2696-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes de Lara e Braga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2696-66.2018.811.0108 - CÓDIGO: 65737

Requerente: Norte Sul Real Distribuidora e Logística L.T.D.A.

Requerido: Mendes de Lara e Braga L.T.D.A.

CARTA PRECATÓRIA

Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, (PROCEDER O ARRESTO DE BENS) 

servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 12 de dezembro de 2018.

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 66910 Nr: 3256-08.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDYLLA SUELI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO, Joselito Barbosa Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, DEFIRO PARCIALMENTE a pretensão, a fim de que 

nesse momento sejam promovidas as diligências necessárias à realização 

da avaliação médica psiquiátrica, no prazo de 72 horas, para que, 

posteriormente, seja analisada a necessidade da internação compulsória 

do paciente.A fim de dar eficácia ao provimento, fixo multa diária em caso 

de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), conforme dispõe o artigo 537 do NCPC, e de acordo com a 

jurisprudência da Corte Estadual:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CF. NÃO 

CONFIGURADA CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de liminar 

concedida em ação civil pública que visa salvaguardar o direito à saúde, 

não se aplica o regramento contido no artigo 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92. 2. 

(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-23.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))
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REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A CERTIDÃO Certifico e dou fé que o Recurso 

Inominado, evento 16660818 destes autos, foi protocolado no prazo legal 

pela parte autora,assim, impulsiono os autos para intimar a parte requerida 

para apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Tapurah, 12 de 

dezembro de 2018 CARLYNE TICYANE FERREIRA ORTIZ Gestor de 

Secretaria Sede do Juízo e Informações: Avenida Rio de Janeiro, 223, 

Bairro: Centro, Cidade: Tapurah-MT Cep:78.573-000 - Fone: (66) 

3547-2186. * "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção."

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-49.2011.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO JOSE CAVASIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NÚMERO: 8010063-49.2011.8.11.0108 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MARCIANO JOSE 

CAVASIN CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para o executado 

comprovar o pagamento vindicado, assim, impulsiono os autos para intimar 

a parte exequente para que apresente planilha de débito atualizada e 

requeira o que entender de direito. Tapurah, 12 de dezembro de 2018 

Carlyne Ortiz Analista Judiciária Sede do Juízo e Informações: Avenida Rio 

de Janeiro, 223, Bairro: Centro, Cidade: Tapurah-MT Cep:78.573-000 - 

Fone: (66) 3547-2186.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56592 Nr: 1033-59.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FÁTIMA DAMACENA ME, FERNANDA 

FATIMA DAMACENA DAS FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 69, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 de FEVEREIRO 

de 2019, às 14:00horas, consignando ainda, que a intimação da PARTE 

AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 

do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61372 Nr: 647-58.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarquino Arla Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se acerca da certidão de citação negativa de fls. 

17, parte dispositiva adiante transcrita:

"... dirigi-me ao endereço descrito no mandado e diversas localidades, 

nesta Comarca e nas datas de 19/09/2018, 27/09/2018, 16/10/2018, 

26/10/2018 e 05/11/2018, em horários distintos, e lá estando, DEIXEI DE 

PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do bem descrito no mandado, tendo 

em vista este meirinho não localizá-lo, pois segundo informações colhidas 

com a Sra. Sueli Lopes Terra, moradora da 7ª Agrovila a aproximadamente 

35 anos, a Sra. Juraci dos Santos Goulart, moradora da 7ª Agrovila a 

aproximadamente 36 anos e a agente de saúde daquela região, Sra. Marli 

Moresco, o mesmo não é conhecido na localidade"... .

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64464 Nr: 758-08.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENIO ROQUE PEREIRA, MARLENE SOUZA 

PEREIRA, AMARILDO ANTONIO BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100, 

DANIELLA MARIA LIMA SILVA - OAB:12687-B/MT, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15191/O, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10.924 

OAB/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, 

LUCA RIZZATTI MENDES - OAB:20974-O, THALES DEMARCHI DA 

SILVA - OAB:24.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para no prazo de 15 

(quinze)dias manifestar-se acerca da certidão de citação negativa de fls. 

19, parte dispositiva adiante transcrita:

 "...DEIXEI DE CITAR/INTIMAR CLENIO ROQUE PEREIRA, MARLETE SOUZA 

PEREIRA, tendo em vista este meirinho não localizá-los, pois segundo 

informações colhidas com o Sr. Selvino Polita, foram embora para 

Marcelância, onde moram e trabalham na área rural e AMARILDO 

ANTONIO BILIBIO, pois o mesmo é estranho na localidade".

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62335 Nr: 1209-67.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ANTUNES PESSOA, IVANILSON ALVES 

PESSOA, JOANA ANTUNES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 42, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 de FEVEREIRO 

de 2019, às 16:00horas, consignando ainda, que a intimação das PARTES 

AUTORA e REQUERIDA será realizada na pessoa de seus advogados 

(Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65295 Nr: 1185-05.2018.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE WEBER DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 25.646/O, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 11, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 25 de FEVEREIRO 

de 2019, às 16:00horas, consignando ainda, que a intimação da PARTE 

AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 

do CPC).
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57126 Nr: 1340-13.2015.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SILVANE GOMES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BARROS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: O(A) Doutor(a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz(a) de Direito da 

Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei, pela terceira vez, 

etc. e

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, foi decretada a interdição de ANDERSON 

BARROS DE LIMA, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código 

Civil, nomeando como curadora a Sra. Silvane Gomes de Barros, tendo 

como causa da interdição DEFICIÊNCIA NEUROPSICOMOTOR, nos termos 

da sentença proferida nos autos às fls. 40-41, abaixo transcrito o 

dispositivo legal.

SENTENÇA: “Diante do exposto e o que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para decretar a interdição de Anderson 

Barros de Lima, assim o faço, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, declarando-o relativamente incapaz e nomeando como 

curadora definitiva a Sra. Silvane Gomes de Barros, aplicando-se as 

disposições do artigo 755 do Código de Processo Civil, c.c. artigo 1.781 do 

Código Civil, observando-se os limites da curatela na forma acima citada. 

Em respeito ao que dispõe o artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

artigo 9º, inciso III, do Código Civil, determino que se inscreva a presente 

sentença no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais desta 

Comarca, devendo tal Cartório providenciar as anotações e comunicações 

competentes. Transitada em julgado, expeça-se mandado de inscrição, 

publique-se na Imprensa Oficial por 03(três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Lavre-se o termo respectivo, intimando a curadora nomeada 

para cumprir o disposto no artigo 759 do Código de Processo Civil, 

dispensada a especialização em hipoteca legal em caso de inexistência de 

bens em nome do interdito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64906 Nr: 998-94.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR ROQUE DA SILVA -ME, CLAUDIMAR 

ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 42, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 de FEVEREIRO 

de 2019, às 15:30horas, consignando ainda, que a intimação da PARTE 

AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 

do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64194 Nr: 650-76.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA ERNST DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 46/47, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:00horas, consignando ainda, que a intimação 

da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63479 Nr: 305-13.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para ciência acerca 

do oficio de fls. 41 que informa o não comparecimento da parte para 

realização da pericia médica agendada para 26/09/2018 e informar se 

realizou a pericia designada pela segunda vez, designada para o dia 

07/11/2018, fls. 39/40.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59873 Nr: 1302-64.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESEQUIEL AJALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 

de FEVEREIRO de 2019, às 14:30horas, consignando ainda, que a 

intimação da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado 

(Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61220 Nr: 562-72.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO XIQUETO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN 

- OAB:19.378-A, PATRICA QUESSADA MILAN - OAB:7.131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para requerer o que de direito acerca 

da citação negativa de fls. 26, parte dispositiva abaixo transcrita:

"...dirigi-me a Av. dos Migrantes e MT – 208, município de Nova Guarita, 

nesta comarca e nesta data de 25/05/2018 e 07/06/2018, em horários 

distintos, e lá estando, DEIXEI DE CITAR EDINEY DO NASCIMENTO, tendo 

em vista este meirinho não localizá-lo, pois segundo informações com a 

Sr. Selvino Polita e Sr. Heitor Balestrin, o mesmo não reside mais na 

localidade, estando para endereço incerto e não sabido" ....

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56592 Nr: 1033-59.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FÁTIMA DAMACENA ME, FERNANDA 

FATIMA DAMACENA DAS FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 69, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 18 de FEVEREIRO 
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de 2019, às 14:00horas, consignando ainda, que a intimação da PARTE 

REQUERIDA na pessoa de seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63552 Nr: 337-18.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SIMÃO GAITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para requerer o que 

de direito acerca do oficio de fls. 58 que informa o não comparecimento da 

parte para realização da pericia médica agendada para 07/11/2018 no 

hospital municipal da cidade.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 928-24.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURIDES DE BARROS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

apresentar DADOS BANCÁRIOS com o fito de realizar a expedição do 

alvará e/ou requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57308 Nr: 44-19.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR VERARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que é de conhecimento público e notório que o 

executado Claudiomar Verardo veio a óbito neste ano de 2018 consoante 

certidão do oficial de justiça dos autos criminais 62307, bem como em 

noticias conforme documentos adiante juntados; que impulsiono os autos 

ao autor para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53837 Nr: 814-80.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 

6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para extração de 

cópias conforme petição de fls. 100/101. Prazo (quinze) 15 dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62197 Nr: 1132-58.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MIQUILIN CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para no prazo de 15 

(quinze) dias IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e manifestar acerca do laudo 

pericial de fls. 51.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 1494/2018-VBST

O Excelentíssimo Senhor Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1339/2018- VBST que revogou 

as Portarias 015/2018 e 018/2018, e que lotou e designou a servidora 

Cristiane Aparecida Mendes da Silva Hondo, Técnico Judiciário, matrícula 

37945, na Diretoria Administrativa desta comarca para exercer a função 

de Gestora Administrativa III a partir de 29/10/2018 e também para 

responder pela Central de Mandados e Central de Processamento de 

diligências da comarca,

 RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria 1339/2018 VBST, no seu inciso I, para fazer 

constar que a revogação da Portaria 015/2018, que designou a servidora 

Monik Assad de Lima, Analista Judiciária, matrícula 21427, para exercer a 

função de Gestora Administrativa III, é a partir da publicação da Portaria.

Art. 2º - RETIFICAR a Portaria 1339/2018 VBST, no seu inciso II, para fazer 

constar que a revogação da Portaria 018/2018, que designou a Monik 

Assad de Lima, Analista Judiciária, matrícula 21427, para responder pela 

Central de Mandados e pela Central de Processamento de Diligência da 

comarca é a partir da publicação da Portaria.

Art. 3º - RETIFICAR a Portaria 1339/2018 VBST, no seu inciso III, para 

fazer constar que a designação  da servidora Cristiane Aparecida Mendes 

da Silva Hondo, Técnico Judiciário, matrícula 37945, na Diretoria 

Administrativa desta comarca para exercer a função de Gestora 

Administrativa III, é a partir da publicação da Portaria.

Art. 4º - RETIFICAR a Portaria 1339/2018 VBST, no seu inciso IV, para 

fazer constar que a designação  da servidora Cristiane Aparecida Mendes 

da Silva Hondo, Técnico Judiciário, matrícula 37945, para responder pela 

Central de Mandados e Central de Processamento de diligências da 

comarca, é a partir da publicação da Portaria.

 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Manto Grosso, Divisão de 

Cadastro e Informação e ao Departamento de Pagamento de Pessoal.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 12 de dezembro de 2018.

 Elmo Lamoia de Moraes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 544-75.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monik Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:13607
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 Vistos, etc.

Tendo em vista a minha atuação como magistrado titular da 1ª Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda onde foi agendada inspeção judicial para o 

dia 11 de dezembro, e que, diante do desencontro de agendas e a fim 

readequar a pauta de audiências de forma a evitar maiores prejuízos à 

prestação jurisdicional, redesigno a audiência anteriormente designada 

nestes autos para o próximo dia 29.01.2019, às 15h00min.

Intimem-se as partes e a testemunhas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120525 Nr: 173-02.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA TRANSPORTADORA LTDA - ME, SALETE 

IZABEL TELO DONATTI, TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que deixo de expedir novo mandado de citação para os 

executados, tendo em vista que todos já foram citados nos autos, 

conforme ref. 15, no mesmo ato, procedo intimação do advogado do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justiça de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126425 Nr: 2893-39.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MISTURINI, Maria Misturini, VILSON 

MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, PAULO CÉZAR MARCON - OAB:OAB/GO 48.557-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 

PORTARIA  Nº  046/2018/DF. 
 

O Doutor  LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – Juiz de Direito Diretor do Fórum 
da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que o artigo 231 da Lei n. 4.964/1985 –Código de Organização e Divisão 
Judiciárias - COJE, estabelece que o recesso forense será no período compreendido. entre 
os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro; 
 
Considerando que o disposto no artigo 232 da Lei n.-4.964/1985 - COJE, estabelece o 
funcionamento da Primeira Instância no período de recesso forense; 
 
Considerando os termos do Provimento nº 16/2018/CM de 03/11/2018, que dispõe sobre o 
recesso forense compreendido no período de 20 de dezembro de 2018 a 7 de janeiro de 
2019; 
 
Considerando o disposto na Portaria nº 1420/2018-PRES, de 14/11/2018, que estabelece o 
horário de expediente no período do recesso forense; 

 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a Escala de Plantão Judiciário dos servidores desta comarca de Alto Garças, 
durante o Recesso: 
 

PERÍODO SECRETARIA DA VARA ÚNICA TELEFONE 

20/12/2018 à 23/12/2018 Roselei Rodrigues Peixoto Strucker – Técnica  
Judiciária 

(66)99959-4264 

24/12/2018 à 26/12/2018 Nélia Rodrigues Carvalho – Técnica Judiciária (66)99959-4264 

27/12/2018 à 30/12/2018 Jhoseff Morais França – Técnico Judiciário (66)99959-4264 

31/12/2018 à 02/01/2019 Rogério Rodrigues dos Santos – Analista 
Judiciário 

(66)99959-4264 

03/01/2019 à 06/01/2019 Gerson Nunes Dos Santos – Gestor Judiciário (66)99959-4264 
 

PERÍODO CENTRAL DE MANDADOS TELEFONE 

20/12/2018 à 26/12/2018 Falconiere Souza Maia (66)99652-1839 

27/12/2018 à 01/01/2019 Thiago Alves Campos (66)99637-3523 

02/01/2019 à 06/01/2019 José Roberto Jesus Fonseca (66)99954-2272 

 
P. R. Cumpra-se, dando ciência aos servidores plantonista, remetendo cópia à Diretoria 
Geral, à Presidência, e Corregedoria Geral da Justiça. 

 
Alto Garças,  11  de  dezembro  de  2018. 

 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO -  Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE ALTO TAQUARI 

 
EDITAL N. 11/2018/DF 

 
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 
ALTO TAQUARI, DOUTOR FABIO ALVES CARSOSO, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a realização do processo seletivo com a finalidade de credenciar 
pessoas físicas nas áreas de fisioterapia e psicologia para atuarem na Comarca de Alto 
Taquari-MT, na forma de cadastro reserva, resolve tornar público o resultado dos 
candidatos habilitados por meio de análise dos documentos apresentados no período 
de 20/08/2018 a 14/09/2018, em conformidade com o Edital nº 08/2018-DF e 
Provimento 16/2016-CM, de 27/07/2016, com sua classificação, após análise dos 
recursos: 

 
FISIOTERAPIA 

 
INSCRI

ÇÃO 
CLASSIFI
CAÇÃO 

NOME NOTA SITUAÇÃO 

06 1º CARLOS EDUARDO DE PAULO 10,0 CLASSIFICADO 
04 2º JANAINA SOUSA CAMARGO 9,35 CLASSIFICADO 
02 3º ARIANNE CARNEIRO BERNINI FAUSTINO 2,75 CLASSIFICADO 
03       4º MAYARA CRISTHINA PAES ANTKIEWICZ 2,50 CLASSIFICADO 
09       5º CAMILA CRISTINA WILHELMS NAUMANN 2,25 CLASSIFICADO 
05       6º ANA LIDIA ALKMIM ELISA  2,00 CLASSIFICADO 
01       7º ELISA THOBER 2,00 CLASSIFICADO 
10       8º KELRY CARRIJO SOUSA PEREIRA 0,50 CLASSIFICADO 
08       9º RAFAELA APARECIDA FIORI 0,25 CLASSIFICADO 
07     10º NATÁLIA RODRIGUES CARRIJO - DESCLASSIFICADO 

 
PSICOLOGIA 
 

INSCRI
ÇÃO 

CLASSIFI
CAÇÃO 

NOME NOTA SITUAÇÃO 

04 1º SIMONE REZENDE BARBOSA PEREIRA 5,8 CLASSIFICADO 

03 2º CARLA CRISTINA BADIEIRA VIALI 2,25 CLASSIFICADO 
05 3º TAMMIRYS DIAS SILVA RULLI 2,25 CLASSIFICADO 
02 4º LETÍCIA FERREIRA SILVA 1,0 CLASSIFICADO 
01       5º TALLYTA LOBO NOGUEIRA SILVA - DESCLASSIFICADO 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
  

Alto Taquari/MT, 12 de dezembro de 2018. 

     
Fabio Alves Cardoso 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE ALTO TAQUARI 

 
 
 

EDITAL N. 12/2018/DF 
 

 
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA 
DE ALTO TAQUARI, DOUTOR FABIO ALVES CARSOSO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a realização do processo seletivo com a finalidade 
de credenciar pessoas físicas na área de psicologia para atuarem na Comarca de 
Alto Taquari-MT, resolve tornar público o resultado dos candidatos habilitados por 
meio de análise dos documentos apresentados no período de 20/08/2018 a 
14/09/2018, em conformidade com o Edital nº 07/2018-DF e Provimento 06/2014-
CM, de 03/07/2014, com sua classificação, após análise dos recursos: 
 

 
 
INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA SITUAÇÃO 

01 1º SIMONE REZENDE BARBOSA 
PEREIRA  

5,80 CLASSIFICADO 

02 2º CARLA CRISTINA BADIERA VIALI 3,75 CLASSIFICADO 
 

 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
  

Alto Taquari/MT, 12 de dezembro de 2018. 

 

     
Fabio Alves Cardoso 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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     ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA 
 

EDITAL N.º 010/2018/DF. 
 
A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 
Cláudia/MT, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Federal n.º 11.788, de 
25 de setembro de 2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, na Resolução n.º 
20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n.º 203, de 23 de junho de 2015, do 
Conselho Nacional de Justiça.      
1. Torna público as inscrições deferidas para o Processo Seletivo para o Recrutamento de 
Estagiários de Nível Superior (Direito), para formação de cadastro de reserva do Fórum da 
Comarca de Cláudia – MT, bem como o local e horário para realização da prova. 

 
 2. INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 

 
ORDEM NOME DOCUMENTO/RG 

01 LUCAS TRINDADE PIMENTEL 25621378 SSP/MT 
02 WAGNER HENRIQUE LAZZERI 17046866 SSP/MT 
03 ELISANGELA AP. VENZO DOS SANTOS 1055566-8 SSP/MT 
04 BÁRBARA KAROLINI PALAVISSINI 

SOKOLOWSKI 
2397901-1 SSP/MT 

05 LUZINETH DA SILVA 1557596-9 SSP/MT 
06 WEMERSON DA SILVA RODRIGUES 2330064-7 SSP/MT 
07 LARISSA APARECIDA MATTIELLO 2603480-8 SSP/MT 

 
3. Torna público, que a prova para o Processo Seletivo Recrutamento de Estagiários de Nível 
Superior (Direito), para formação de cadastro de reserva do Fórum da Comarca de Cláudia – 
MT, será realizada no dia 27 de janeiro de 2019, a partir das 09:00 horas (horário de Mato 
Grosso), na sede do Fórum, situado na Av. Gaspar Dutra, s/nº, Centro – Cláudia/MT, com 
horário de duração de 03 (três) horas. 

 
4. Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de evitar 
transtornos, munidos de caneta esferográfica azul ou preta, de comprovante de inscrição e de 
documento de identificação com foto, original. 
 
5. Para maiores esclarecimentos, os candidatos deverão observar as regras estipuladas no Edital nº 
08/2018/DF, disponível no Diário de Justiça Eletrônico nº DJE nº 10382, de 26/11/2018, no site do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).  
 
6. Fica consignado que os aprovados somente estarão prestando estágio, desde que cumpridas as 
formalidades do Edital 08/2018/DF. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, no átrio do Fórum e 
na Imprensa do TJMT.  
 
Cláudia-MT, 11 de dezembro de 2018. 
Thatiana dos Santos 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JUSCIMEIRA 

 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019-
2021 
 

O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa Juiz(a) de Direito e Presidente do Tribunal do  Júri  da  
Comarca de Juscimeira-MT  , na forma da lei etc. 
 

F A Z  S A B E R ,  a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, foram alistados para compor o 
Corpo de Jurados do ano de 2018/2021 , nos termos do artigo 439 do Código de Processo 
Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 
do Tribunal do Júri: 
             

1. ADEVAILTO ALVES DE SOUZA – FISCAL DA USINA 
2. ADRIANA CRISTINA ARANTES – CAMAREIRA- HOTEL MARIAH  
3. ADRIANA  MARINHO BATISTA - VENDEDORA 
4. ADRIANE EDIANES ROIESK – PROFESSORA-JUSC. 
5. ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA – AUTONOMA  
6. ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS – SECRETARIA DE LIMPEZA 
7. ALESSANDRA LIRA RIBEIRO - FUNC. PUBLICA  MUN. JUSC  
8. ALICE SALES DA SILVA – DO LAR 
9. ANA CLAUDIA PEREIRA – FUNC. HOTEL MARIAH 
10. ANA EULICE OLIVEIRA- PECUARISTA 
11. ANDRE MOURA JUNIOR -PROFESSOR 
12. APARECIDA CRISTINA MARTINS – SERVIDORA PUB. MUN 
13. ARACY MARIA DOS SANTOS – PROFESSORA JUSC. 
14. ATAIDE MARCOS DE ARRUDA – SERV. GERAIS 
15. BRUNA RAFAELA FONTANELI – ENFERMEIRA 
16. CLAUDINEIA REGINA MARTINS SANTOS- SERV.PUB. 
17. CAISLA CRISTINA BORGES DA SILVA - ESTUDANTE 
18. CARMEM SILVA SANTANA – PROFESSORA - CRECHE 
19. CÁSSIA SIMONE ARRAES - PROFESSORA 
20. CLEONICE ALVES DA SILVA “NICE” – DO LAR 
21. CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN - SITIANTE 
22. CLÁUDIA OLIVEIRA DOS ANJOS - PROFESSORA 
23. CELIO PINHEIRO DE MATOS - 
24. CRISTIANE ZANATA - SECRETÁRIA 
25. CRISTIAN FIGUEIRA MORAES RESENDE- ESTUDANTE 
26. DÁRIO FERREIRA DA CRUZ - FUNC. PUBLICO MUN. JUSC 
27. DAIHANE XAVIER MARQUES- VENDEDORA 
28. DAYANE DAISY OLINDA NASCIMENTO – VENDEDORA 
29. DALVA DE OLIVEIRA CASTRO – PROFESSORA-SANTA ELVIRA 
30. DERALDO FREITAS DA SILVA- FUNC.COMAJUL 
31. DILEUZA MARTINS DA COSTA - MANICURI 
32. DILMA MARIA COELHO – PROFESSORA 
33. DINAI ARAÚJO  CHAVES – SERV. PUB. MUN. 
34. DANIEL MARINHO RIBEIRO - APOSENTADO 
35. EDICARLOS  RODRIGUES PASSOS - AUTÔNOMO 
36. EDILEUZA SILVA RAMOS – COMERCIANTE 
37. EDINALDO BATISTA FERREIRA-NALDO – FUNC. PUB.MUN. 
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38. ELAINE MARIA ROIESK - AUTÔNOMA 
39. ELIENE SANDRA DA SILVA – SERV. MUN. IRENÓPOLIS  
40. ELIETE DE SOUZA SILVA – FUN. PAROQUIA BOM JESUS 
41. ELIOFÁBIA MENEZES FRANÇA - PROFESSORA 
42. ELIZEIDE RAPHANHIN DA SILVA - PROFESSORA 
43. ELZANIR APARECIDA BORGES – SERV. MUN. 
44. ERIKA FUJII AMARAL -  COMERCIANTE 
45. FABIANA KELCIA DE CASTRO – SERV.PUB.ESTADUAL 
46. FELIPE JORDANY LOPES MASCARENHAS- RUA DOIS IRMÃOS 
47. FERNANDO FONTANELI – PROFESSOR MUN. 
48. FRANCISCO JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA – FISCAL –USINA 
49. GABRIELLY VICTÓRIA PACHECO SOUZA  -ESTUDANTE 
50. HERLONES WUILLES DOS SANTOS – PROFESSOR 
51. INGUIDA GIANI RIBEIRO DA COSTA – SERV. PUB. MUN. 
52. ILDA GOMES GONÇALVES DOS SANTOS - VENDEDORA 
53. JAQUELINE FERREIRA CHAVES – SERV. MUN. IRENÓPOLIS 
54. JOÃO BATISTA QUEIRÓZ - COMERCIANTE 
55. JOSÉ JOÃO MARIN - PROFESSOR  
56. JOSÉ APARECIDO ROMERO- SERV.PUB.MUN. 
57. JOSÉ JUNIOR ALVES - CONTADOR 
58. JOSÉ CÂNDIDO DA COSTA - SITIANTE 
59. JOSÉ CARLOS SOUZA COSTA - FUNC. PUBLICO MUN. JUSC 
60. JOSÉ WILSON RODRIGUES - COMERCIANTE 
61. JOSUEL CARVALHO BARBOSA – GERENTE SICRED 
62. JOSILENE BEZERRA COIMBRA – SERV.PUB.MUN. 
63. JOSIMARA CARDOSO- CREAS 
64. JULIANE ELIDE LESEUX – ESTUDANTE 
65. JULIO RAFAEL SOARES ANJOS - ESTUDANTE 
66. JUNIOR CESAR GOMES SILVA- SERV.PUB.MUN. 
67. JUCELIA FREITAS DA SILVA – PROFESSORA 
68. LUCIA DIVINA RODOVALHO - ENFERMEIRA 
69. KARLA NAYARA LOURENÇO DE ANDRADE – DO LAR 
70. KEILA SILVA PANIAGO – SERV. CAMARA MUN. 
71. KEROLAYNE  DOS SANTOS BARROS- SERV.PUB.MUN. 
72. KEROLAYNNE LUANNA LOPES LACERDA SILVA- VENDEDORA 
73. LAYSLA LAISA MARIN - ESTUDANTE 
74. LEDA MÁRCIA DE SOUZA ARRAES OLIVEIRA - PROFESSORA 
75. LEOMAR MARIA DUARTE SILVA – DO LAR 
76. LEONICE MATHEUS BARBOSA – FUNC. PUB. MUN 
77. LIDIANE ANGELICA DOS ANJOS CARVALHO – DO LAR 
78. LINDIMARCIA PEREIRA DOS SANTOS- SRVIDORA MUNICIPAL 
79. LUCAS VINICIUS MONÇÃO FRANÇA-CREAS 
80. LUANA KETLE PEREIRA DE SOUZA GARCIA - PROFESSORA 
81. LUCELENA GONÇALVES DA MATA – DO LAR 
82. LUCIELENA OLIVEIRA FRANCO QUEIRÓZ – DO LAR 
83. LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS- ENFERMEIRA 
84. LUIZ ARMANDO FREITAS BOLONHESE - ESTUDANTE 
85. MARIA APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA – SERV.PUB.MUN 
86. MARIA APARECIDA VIEIRA DE ALMEIDA – DO LAR 
87. MARIA APARECIDA VIEIRA DE QUEIROZ – COMERCIANTE 
88. MARIA GENI MACHADO - PROFESSORA 
89. MARIO RIBEIRO DE SOUZA – COMERCIANTE 
90. MARLU MACHADO DO COUTO - CRAS 
91. MATHEUS NONATO ARRAES - AUTONOMO 
92. MAURÍCIO FAGUNDES SILVA - COMERCIÁRIO 
93. MAIKELLE PEREIRA DA SILVA – FUNC. ESTUDANTE 
94. MEIRE CARDOSO DE SOUSA- PROFESSORA-SANTA ELVIRA 
95. MOISÉS LODUGERIO SOARES DA SILVA- MECANICO DA USINA 
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96. MONNY VINICIA MURILA DE MENEZES – SERV. PUB.MUN. 
97. MUNILA SILVA MARTINS - SECRETÁRIA  
100.NAILCE MACHADO- AUTÔNOMA 

        101.NATALIA CALTRO BEZERRA COSTA - PROFESSORA 
        102.NEIDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA – FUNC. PUB. MUN 
        103.NELIA ANGELICA DE ARAÚJO – ENFERMEIRA 

104. NEUTON SODRE MASCARENHAS JUNIOR – SERV.PUB.MUN. 
105. NELSON TAVEIRA FILHO – FUNC. PUB. MUN. 
106. NILZA QUEIROZ MOLATO – DO LAR 
107. ODAIR ALVES BATISTA – FUNC. PUB. MUN 

       108 ONOFRE MARCOS - - APOSENTADO 
       109. PAULETTE MARTINS DA SILVA DOURADO 
       110. PEDRO AUGUSTO RICARDO MARCOS - ESTUDANTE 
       111. PAULO FRANCO DE CASTRO – PECUARISTA 
       112. PAMELA FLORIS DA SILVA – PROFESSORA 
       113. RAFAEL MARINHO DA SILVA 
       114. REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS 

115. RENATA DOS ANJOS BARBOSA- COMERCIANTE 
       116. RICARDO MASCARENHAS CORREIA - MOTORISTA 
       117. RODRIGO AMARAL DOS ANJOS- ESTUDANTE 
       118. ROSELIA CARLOTTO MENDONÇA 
       119. RONALDO LOPES DE CARVALHO 
       120. ROSIMEIRE FERRAZ OLIVEIRA – CONTABILISTA 

        121. ROSINEI ROSINEI RODRIGUES CAMPOS - CABELEIREIRA 
        122. SANDRA LÚCIA CABRAL SILVA 
        123. SILENE SILVA FREITAS FLORENTINO 
        124. SONIA ZAGO CARDOSO – FUNC. PUBLICA - IRENÓPOLIS 

125. SUELY SANTANA DE OLIVEIRA – ESCRITURÁRIA - COMAJUL 
126. TATIANE OLIVEIRA ASSIS MASCARENHAS – SERV. PUB.ESTADUAL 
127. TATIANE RIBEIRO BARBOSA MARQUES PAES - CRAS 
128. TATIANE CAMPOS MASCARENHAS - PSICOLOGA 
129. THAIS FERNANDA SANTANA ARAÚJO – GERENTE TOQUE ESPECIAL 
130. THAIS NAYARA DE MATOS ALMEIDA - ENFERMEIRA 
131. VALMIR  JOSÉ DOS SANTOS - PROFESSOR 
132. VALDINÉIA DOURADO DE SOUZA-NÉIA – AGENTE DE SAÚDE 
133. VANUZA FREITAS DA SILVA – COMERCIARIA 
134. VICTOR HUGO PEROTTI GUSMÃO- ESTUDANTE  
135. YASMIM ALICE OSSUNA DE SOUSA CRUZ – FARMACEUTICA 

              

 
 

 

Eu, Lucilene Soares Paniago Mascarenhas, que o digitei. 

                            Juscimeira-MT, 06 de novembro de 2018. 

 

Alcindo Peres da Rosa 
Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI 
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